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IX

Mary Francke-Gustafsson donerade 1983 Barksätters egendom till 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt 1988 en aktiepost om 
en miljon kronor att förvaltas tillsammans med övriga gemensamma 
fonder inom KSLA. År 1999 inleddes den egentliga förvaltningen av 
egendomen.
 Ändamålet med stiftelsen är att för framtiden bevara 
egendomen i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning inom 
jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel.
 För den löpande förvaltningen av Stiftelsen Mary Francke-
Gustafsons donation, Barksätters egendom, har akademikollegiet 
tillsatt en särskild grupp, styrelsen för Stiftelsen Mary Francke-
Gustafsons donation, Barksätters egendom.
 Strategin för Barksätter innebär att all verksamhet skall bedrivas 
på det sätt som ger bäst ekonomiskt utbyte inom ramen för donationens 
syfte, med hänsynstagande till de kulturella och miljömässiga värdena. 
Därutöver ska stiftelsen initiera och bevaka möjligheterna till att 
bedriva forskning och utvecklingsarbete enligt ändamålet.
 För närvarande är fastighetens totala landareal 640 hektar, varav 
524 hektar produktiv skogsmark, 82 hektar åker- och betesmark, 24 
hektar impediment samt 10 ha tomtmark och övrig mark. 36 ha av den 
produktiva skogsmarken har avsatts som natur- och kulturområden. På 
egendomen finns ett hus, Bedas hus, som under sommarhalvåret kan 
nyttjas av alla KSLA närstående.
 Under jubileumsåret 2013 har stiftelsen bland annat etablerat en 
ädellövspark och slutfört denna inventering och gestaltningsplan, som 
också presenterades vid akademiens jubileumsexkursion i maj. Syftet 
med projektet har varit att ta fram material om befintliga kvaliteter i 
landskapet, kopplat till dess träd, samt göra ett gestaltningsförslag för 
att tillföra ytterligare kvaliteter. I detta har upplevelsen från vägarna, 
att försköna landskapet på ett herrgårdsmässigt vis och att gynna 
gamla träd stått i fokus.
 Landskapsarkitekt Daniel Nilsson har genomfört ett ambitiöst 
arbete med inventering av fastighetens karaktärsträd och kommit med 
stimulerande förslag på hur gårdens omgivningar kan gestaltas. Vår 
förhoppning är att arbetet kan inspirera och väcka idéer hos läsaren 
om hur landskapet kan förskönas.

Barksätter i november 2013

Carl Henric Kuylenstierna                              Carl-Anders Helander
Ordförande i styrelsen för Barksätter            Akademisekreterare och VD
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XI

Denna rapport innehåller gestaltningsförslag för nya planteringar 
vid Kungliga skogs- och lantbruksakademiens gård Barksätter 
utanför Katrineholm i Södermanland. Det innehåller också flera 
gestaltningsförslag som innebär en försköning av landskapet genom 
att träd tas bort, och även hur nya vegetationssammansättningar kan 
skapas genom gallring och skötsel. Förslagen tar sin utgångspunkt i 
en inventering över nuvarande landskapssammanhang och befintligt 
trädbestånd, vilket också finns redovisat.
 I stora drag föreslås att det öppna landskapet runt herrgården 
ska omvandlas till ett mer öppet och ljust lövträdslandskap. Övergången 
mot barrskogen ska utgöras av en lövbrynszon. Barrplanteringar inom 
detta område omvandlas till betesmark eller lövskog. Kontakten 
med sjön Bjälken ska återtas genom en öppnare strandkant. Nya 
lövträdsgrupper planteras i åker- och hagmark på ett sätt som 
framhäver markens konturer, förstärker perspektiven och för att utgöra 
intressanta fonder sett från vägen. Dessa utgörs av tre ekdungar och en 
oxellund. Andra föreslagna planteringar är solitärträd i åkermark, en 
komplettering av allén, björkar vid strandkanten, samt en mindre rad 
med benved. Ett förslag till en omgestaltning av hagmarken vid vägskälet 
innefattar planteringar av oxel, rönn och hassel. Inköpskostnaderna för 
växtmaterialet enligt förslagen uppgår till ungefär 50000 kr plus moms.

Sammanfattning
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XIII

Detta arbete är utfört på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksaka-
demiens styrelse för Barksätter för att ge gestaltningsförslag till hur de 
landskapliga skönhetsvärdena på gårdens egendom kan ökas och det 
fokuserar i första hand landskapets träd.
 För att läsaren snabbt ska snabbt bilda sig en översikt över 
förslagen rekommenderas att studera uppslaget över befintlig situ-
ation (s. 24-25) och jämföra det med landskapsplanen (s. 66-67). 
Det kan vara en god idé att markera ut dessa uppslag för att kunna 
återvända till dem många gånger under läsningen av rapporten. Det 
blir då  lättare att orientera sig och skapa sig en bild över de föreslagna 
förändringarna. Några avsnitt som med fördel kan läsas inledningsvis 
för att skaffa sig en överblick är sammanfattningen kring Barksätters 
kvaliteter, problem, möjligheter och hot (s. 12-13) liksom avslutnings-
avsnittet (s 68-73).
 I huvudsak behandlar rapporten Barksätters landskap genom 
tre olika skalor, och gestaltningsförslagen ges parallellt med beskriv-
ningarna över nuvarande situation. I avsnittet Barksätters landskap och 
träd tas ett helhetsgrepp över landskapet, i Områden beskrivs olika 
tydligt avgränsade delar mer ingående, och i Appendix B. Barksätters 
träd presenteras trädinventeringen i tabeller och kartor över varje in-
divid.32

 Rapporten kan naturligtvis läsas på olika sätt, och behöver inte 
nödvändigtvis läsas från början till slut. Det går att bläddra direkt till de 
områden man är närmare intresserad av. För den läsare som bara vill 
titta på de avsnitt som behandlar nya planteringar, hittas en samman-
fattning över dessa i listan “Föreslagna inköp av växtmaterial” i Avslut-
ningsdelen. Det går även hitta dem i den löpande texten genom att leta 
efter “Inköp” markerat i marginalen.
 Förhoppningsvis ska läsningen av rapporten vara inspirerande, 
och kanske kan den även väcka idéer hos läsaren hur landskapet kan 
förskönas på andra sätt än de här presenterade! God läsning.

Inledning
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Syfte
Denna rapport om Barksätters landskap och träd är gjord på uppdrag 
av egendomens förvaltare Kungliga skogs- och lantbruksakademien. 
Barksätter används till forsknings- och utvecklingsarbete inom skogs- 
och jordbruk.
 Syftet med uppdraget är att ta fram material om befintliga 
kvaliteter i landskapet kopplat till dess träd, samt att göra ett 
gestaltningsförslag för att tillskapa vidare kvaliteter i form av nya 
strategiska trädplanteringar. I fokus är upplevelsen från vägarna, att 
försköna landskapet på ett herrgårdsmässigt vis och att gynna gamla 
träd.1

Avgränsning
I huvudsak kommer inventerings- och gestalningsarbete avgränsa sig 
till Barksätters egendoms öppna landskap. Gränsen rör sig därför där 
skogen tar sin början. Om tid finns över kan även andra öppna områden 
omfattas, som tex Ladängslund eller Bagghultsstugan.

Bakgrund



2

Metod
Inventeringen över Barksätters landskap och dess träd kommer ske 
på tre skalnivåer, som här kallas landskapsskalan, områdesskalan 
(biotopskalan) och individskalan. De olika skalorna hör samman och 
måste ständigt kopplas ihop, men de måste också säras åt för att skapa 
en förståelse för hela landskapet och alla dess kvaliteter.

Landskapsskalan
För att förstå och tydliggöra landskapets helhet kommer min 
metod innebära att läsa in mig på skrifter som beskriver Barksätter 
som tillhandahålls av uppdragsgivaren, liksom andra böcker om 
Södermanland, för att förstå sammanhanget.
 Vidare kommer landskapet analyseras genom att skissa över 
kartmaterial från uppdragsgivaren. Parallellt kommer jag röra mig 
genom landskapet och skissa under olika tider på dygnet. I detta söker 
jag efter vilka vyer som är viktiga, eller kunde tillskapas. Analyser över 
landskapets rumslighet kommer göras över de öppna partierna (vatten, 
åker, betesmark) och landskapets rumsskapande volymer (skogskanter, 
lundar, byggnader, höjder).

Områdesskalan (Biotopskalan)
I landskapet kan olika utmärkande områden urskiljas, vilka har en 
enhetlig karaktär (till exempel en granskog eller sjökant), eller är 
avgränsade på något sätt (till exempel staketomgärdad betesmark 
eller gårdsplanen). Dessa kommer identifieras genom att jag rör mig 
genom landskapet. De kommer sedan analyseras utifrån karaktär, 
betydelse i landskapet och typiska träd och buskar. Där det är möjligt 
att utröna historisk markanvändning utifrån spår i vegetation och 
mark kommer detta att beskrivas. För bevuxna områden kommer grad 
av öppenhet beskrivas. För att visa på vegetationens uppbyggnad 
kommer dess vertikala skiktning redovisas under rubrikerna; överskikt 
(de högsta träden, tex ek eller tall), mellanskikt (uppväxande eller 
medelstora träd, tex hassel eller hagtorn) samt buskskikt (lägre buskar, 
tex skogsolvon eller rosor). Vidare kommer områdets fröplantor att 
redovisas, eftersom det ger en bra indikation på vad som skulle kunna 
utgöra framtida träd och buskar med rätt insatt skötsel.

Individskalan
En del av uppdraget handlar om att kartlägga befintliga lövträds 
kvaliteter. Arbetet blir då att hitta dessa individer i huvudsak genom att 
röra mig genom landskapet. En del hjälp ges från tillhandahållet material 
från uppdragsgivaren (”Särskilt skyddsvärda träd i Södermanland, 
Barksätter 2:18”).
 Metoden är att kartlägga vilka träd som finns (artnamn, latinskt 
och svenskt), samt var de växer genom att ange koordinater med hjälp 
av en GPS. Vidare dokumenteras stamomfång i cm genom mått med 
måttband i brösthöjd. Uppskattade värden för höjd och kronomfång 
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anges i m. För flerstammiga träd anges hur många stammar de har, 
och ev. hur högt upp stammen grenar sig. Där skador uppmärksammas 
kommer detta att anges. Även övriga kommentarer kommer att ges för 
träd som på något sätt är särskilt anmärkningsvärda, eller om någon 
skötselåtgärd borde sättas in. Övrig information av olika slag kan också 
beskrivas här.
 Arternas distribution kommer presenteras på GIS-kartor, och 
beskriven information kommer redovisas i tabellform i en bilaga.32 Här 
ges ett exempel på rubrikerna och hur informationen kommer läggas 
fram:

Koordinat N  6537996
Koordinat E  561332
Trädslag (latin) Ulmus glabra
Trädslag (svenska) Skogsalm
Stammar  2 st 1 m
Höjd   11
Kronomfång  12
Stamomfång  260
Skick/skador  Savflöde, övervallande barkskador
Kommentarer  Vackert lågt och utbrett ex.

Informationen utläses så här:
Stammar: 2 st 1 m; Trädet delar sig i två huvudstammar vid 1 m höjd.
Höjd: 11. Trädet är uppskattningsvis 11 m högt på högsta punkten.
Kronomfång: 12 – Trädet är uppskattningsvis 12 m brett vid bredaste 
genomskärningen av kronan.
Stamomfång: 260 – Trädet är 260 cm i omfång runt stammen.2 
Vanligtvis är måttet taget i brösthöjd. I de fall detta omöjliggörs av 
någon anledning tas måttet på representativ del av stammen (dvs 
inte där svulster etc skulle ge en missvisande siffra). Om siffran är 
understruken är måttet taget vid markytan. Om siffran är kursiverad 
anger siffran måttet på den grövsta stammen hos ett flerstammigt träd. 
Ibland anges flera mått, tex 75/50/43, då innebär det att trädet har tre 
huvudstammar och varje mått indikerar var och en av stammarna.
 Av denna information kommer artnamn (latin, svenska), 
koordinater och ev stamomfång kunna användas för att framställa en 
GIS-karta som redovisar placering av landskapets betydelsefulla träd.3

 Eftersom tiden är begränsad kommer denna individkartering 
begränsas till de träd jag anser vara särskilt betydelsefulla. Detta är 
naturligtvis en högst subjektiv värdering, men om ett urval ska göras är 
denna alltid subjektiv.
 För att så långt som möjligt tydliggöra mina intentioner vill 
jag här försöka visa på olika typer av träd som är betydelsefulla: ädla 
lövträd, särskilt stora träd, ovanliga arter, ovanligt formade kronor, 
träd som bär spår av kulturverksamhet (tex hamling), träd viktiga för 
ett särskilt sammanhang i landskapet. Betydelsefulla buskar kan också 
komma att redovisas.
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Barksätters landskap

Vegetationsmönster
Omkring på Barksätters ägor växer olika typer av träd som sätter sin 
prägel på landskapet i varierande grad. Där många av samma slag 
koncentreras till vissa platser ger de sin utmärkande karaktär till 
landskapet.
 Barksätters landskap utmärkes av ljusare lövträd kring åker, 
hagmark, vägar och bebyggelse, medan mörkare granskogar tornar 
upp sig på de avlägsna höjderna. Detta mönster hör av tradition till 
jordbruket i mellanbygder. Gårdsbebyggelsen har legat närmast 
åkermarken, och den välavkastande jordbruksmarken har ofta legat i 
anknytning till vattendrag eller i dalar. Uppe på höjderna har marken 
varit mindre produktiv och därför mindre attraktiv för uppodling. Därför 
har skogarna fått växa här. Djuren har låtits beta på icke-odlingsbar mark 
på bergknallar med tunt jordtäcke. Ofta har träd som varit till nytta för 
människorna sparats så att en ibland halvöppen vegetationsstruktur 
funnits här.4 Generellt kan det därför sägas att landskapets mönster är

indelat i zoner efter ett bondens uråldriga system. Vägen från 
skog till bygd passerar […] barrskog – lövskog – gräsmark – 
åkermark – trädgård – boningshus. Detta motsvarar i stort 

Barksätters landskap och träd
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sett i fallande skala det värde och den arbetsinsats bonden 
tillmätt marken. Ju längre från gården desto mindre arbete 
lades ned på varje markyta, och verksamheterna övergick 
därför från det intensiva till det extensiva.5

 Innan konstgödselns tid fanns betydligt mer av den halvöppna 
vegetationstypen än vad det gör idag, eftersom slåtterängarna var 
grunden för hur stor produktion som var möjlig (hur mycket boskap 
som kunde hållas och hur mycket gödsel som kunde produceras). 
Konstgödselns införande kan därför sägas påverkat landskapets 
mönster med att man fortsatt att bruka de stora sammanhängande 
jordbruksmarkerna, medan ängsmark och mindre bitar av utspridd 
jordbruksmark har planterats igen. Skogen har alltså ökat, och främst 
på de halvöppna vegetationstypernas bekostnad. Resultatet är att 
landskapet fått en mer abrupt övergång mellan öppna landskapsavsnitt 
och skog.6

 Idag uppmärksammas ofta de halvöppna vegetationstyperna 
både för deras betydelse för landskapsbildens skönhet och inte 
minst för deras betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa är 

Med gården i ryggen ger illustra-
tionen en bra bild av landskapets 
vegetationsmönster. Närmast de 
öppna åkermarkerna, och längre 
bort de halvöppna hagarna som 
fungerar som en fin övergång mot 
den slutna lövskogen. Barrskogens 
mörka spiror tornar först upp sig 
på höjderna. Förslaget i rapporten 
förordar att detta landskapsmön-
ster förstärks över hela egendomen 
för att göra landskapet skönare.
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betydligt mer artrika än andra landskapstyper, och upplevelsemässigt 
blir de betydligt mer intressanta med olika trädgrupper som formar 
varierande rumslighet i form av olika gläntor och öppningar. De borde 
också värderas för den betydelse de har som övergångszon mellan åker 
och skog.7

 Barksätters landskap stämmer till stor del överens med denna 
generella bild. Tidigare har det varit mer öppet. Detta visas till exempel 
på en karta över egendomen från slutet av 1700-talet.8 Öppna platser 
för tidigare arrendegårdar och torp såsom Källtorp, Ladängslund,  och 
Tranmon har till stor del planterats igen.9

 Fortfarande hålls dock stora delar av Barksätter öppet av 
arrendatorernas stora fårbesättning och det finns ganska stora partier 
av sammanhängande hagmark. På kartan över Barksätter ses hur dessa 
utmärks av en halvöppen vegetationsstruktur, med spridda trädgrupper 
och solitärträd. Fåren släpps också på vallen, men här växer inga träd. 
På vissa håll ingår både traditionell betesmark och vallodling i hagarna.
 Barksätters hagmarker utgör på sina håll en vacker övergång 
mot skogen, och mot sjön ute på Smedsudden, men till stora delar 
präglas övergångszonen mellan skogen och det öppna landskapet av 
skarpa kanter med korta bryn. Ofta står de mörka granarna ända inpå 
åkerkanten.

Mål
Barksätters vegetationsmönster förstärks för de stora skönhetsvärden 
och den historiska kontinuitet detta ger landskapet. Den extensivt 
brukade mörka barrskogen hålls längst från gården och genom en 
gradvis övergång med lövträd och halvöppen vegetationsstruktur 
öppnar sig det ljusa intensivt brukade landskapet.

Herrgårdslandskapet
Alla landskap får sin prägel och karaktär från brukningsmönster som i 
slutändan hänger samman med samhällets ekonomiska förhållanden. 
Kännetecken för herrgårdslandskapet gentemot ett landskap som 
danats av självägande bönder är stora sammanhängande egendomar 
vilket bidragit till en enhetlighet i brukande och landskapsbild. Det har 
planerats för att manifestera adelsmannens makt och rikedom med 
anspråksfulla alléer och gårdarnas framskjutna position i landskapet. 
Ofta är byggnaderna målade i ljusa framträdande färger, till skillnad 
från den billigare, mörka slamfärgen. Ett särskilt märkbart drag har varit 
den kontinuitet som eftersträvats, och därför har herrgårdslandskapet 
generellt sett varit konservativt till sin karaktär. Detta gör att många 
av de höga naturvärden som är beroende av lång tid för att utvecklas 
återfinns just i dessa landskap. De har också ofta förvaltats med 
landskapsbildens skönhet för ögonen utan att detta setts stå i motsats 
till landskapets produktion.

Mål
Herrgårdskaraktären förstärks genom att restaurera allén och gamla 
träd som visar på lång kontinuitet synliggörs genom friställning.
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Jordarnas betydelse för bebyggelsemönster,    
landskapets brukande och vegetationsstruktur
Genom att göra en analys där nuvarande landskapsbild överlagras med 
en jordartskartering går det att utläsa mycket information om varför 
landskapet ser ut som det gör idag. Varför bebyggelsen är belägen där 
den ligger, varför landskapet har brukats som det gjort och därmed hur 
vegetationsmönstret ser ut.
 Barksätters herrgård kan vid förstone tyckas ha en något udda 
placering i landskapet, eftersom herrgårdar brukar ha en framskjuten 
position högt i landskapet där de syns på långt håll och kan dominera sin 
trakt. Enligt en uppgift i ”Försvunna gårdar och torp på Barksättersmon”10, 
ska den på 1100-talet varit belägen på höjderna nordväst om Bjälken, 
där Slugstorp senare legat. Nuvarande gården har legat på samma 
plats åtminstone sedan 1500-talet. Jordartskarteringen visar att detta 
varit den mest naturliga platsen att uppföra gården eftersom det både 
är nära ner till, och med vy ut över Bjälken. Samtidigt är platsen central 
i åkerlandskapet med stora sammanhängande lerjordar både norr 
och söder om. Lerjordarna har alltid varit högavkastande, och även 
om gården fått in inkomster från andra näringar, så är lerjordarna här, 
tillsammans med forna tiders samhällsstrukturer, själva anledningen 
att det ligger en herrgård just vid Bjälkens norra strand.
 Att gården inte ligger på högsta punkten upp på kullen med 
lunden invid herrgården beror möjligtvis på att man inte velat placera 
den i direkt anslutning till jordbruksbyggnaderna, och att det endast 
funnits plats för dessa i området där de nu ligger.

Flygfoto överlagrat med jordartskarta



Baksida

Framsida
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 Om övrig bebyggelse visar analysen att den uteslutande är 
byggd på områden med bar berggrund, eller på väldränerande jordar 
som sand eller sandig morän.
 Mönstret för det öppna landskapet idag följer nästan 
uteslutande de områden där jorden är lerig, men åkrarna ligger även 
delvis på sandjord och sandig morän. Skogen tar vid där den goda 
jorden upphör och berggrund, sandjord, eller morän tar vid. De två 
alskogarna, vid sjöns nordvästra strand och i bäcksänkan bakom höjden 
där Slugstorp legat, är en konsekvens av de på kartan markerade 
torvjordarna, samt att ingen hävd bedrivits här på länge. 
 De traditionella betesmarkerna (som säkert helt eller delvis 
tidigare varit ängar) är belägna på områden markerade bar berggrund 
på kartan. Dessa har ett tunt jordlager, och bästa sättet att fortsätta 
hålla dessa öppna, eller med halvöppen vegetationsstruktur, är med 
bete.

Landskapets centralpunkt; framsida och baksida
Herrgården ligger i mitten av det öppna landskapet med vy ut över 
Bjälken. Den ligger högt som herrgårdar ofta gör, men inte på högsta 
punkten. Andra herrgårdar i trakten som Claestorp och Beckershof 
har ett mer anspråksfullt förhållande till sitt landskap med långa raka 
axlar inramade av allér som leder upp mot gården. I jämförelse med 
dessa påminner allérna vid Barksätter mer om äldre landsvägsalléer, 
och gården passeras förbi snarare än att vägen leder upp mot den. 
Barksätter dominerar dock sin omgivning med sin stora ansamling av 
byggnader även om dess visuella makt är tydligare i landskapet kring 
sjön än åt norr.  
 Utifrån hur gården är placerad vänd mot sjön och med fasaden 
åt sydväst för största mängd sol, skapas en tydlig framsida och baksida 
i landskapet. Även om det stora öppna jordbrukslandskapet hänger 
samman är åkermarken runt sjön mer central än den norr om gården. 
Detta förhållande av landskapets mer och mindre prioriterade delar 
förstärks av det faktum att det på framsidan kring sjön är vackrare och 
mer varierad, och att skönhetsvärdena är mindre på baksidan med en 
större fokus mot rationell produktion (åker, skog och kraftledningar, 
med skarpa övergångar dem emellan).11

Framsida och baksida i landska-
pet delas av  en höglänt axel och 
skillnader i prioriteringar över de 
landskapliga skönhetsvärdena

Landskapets centrala delar;
Bjälken, herrgården och vägskälet
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Mål
Skapa en tydligare helhet i det öppna landskapet där fram- och baksida 
hänger samman bättre. Gör detta genom att prioritera skogskanten, 
och genom att ge höjden väster om vägkorsningen Strångsjö-Vingåker-
Forsa Bruk (14. och 15.) en annan karaktär som hänger ihop med bättre 
med det öppna landskapet och som skiljer den från barrskogarna 
längre ut.

Bjälken
Sjöns betydelse för Barksätter kan inte underskattas, och är anledningen 
till hur gården ursprungligen placerats. Naturligtvis har landskapet kring 
sjön ändrats åtskilligt genom tidernas varv, men säkert är att det varit 
betydligt mer öppet än vad det är idag. En bild av sjöns omgivningar för 
hundra år sedan ges i Svenska turistföreningens årsskrift:

I själfva hjärtat af Östra Vingåker ligger den lilla sjön 
Bjälken, som med sina täcka, leende stränder, sina små 
holmar, sina uddar och vikar ger dig en bild af äkta 
sörmlandsnatur […] där hvita och gula näckrosor le i solen, 
där lummiga hängbjörkar och dunkelgröna ekar spegla 
sig, och vid hvars stränder de hvita gårdarna drömma.12

Både på häradskartan från slutet av 1800-talet och en annan drygt 
hundra år äldre karta som tryckts i ”Östra Vingåker – en sockens 
historia” redovisas öppna stränder som hävdats med slåtter och bete.13

 Idag växer en stor alsumpskog i Bjälkens nordvästra ände och 
denna döljer det tidigare självklara sambandet mellan herrgården 
och sjön. Endast söder om herrgårdsbyggnaden är den visuella 
anknytningen obruten. Längs den västra kanten döljs den öppna 
gräsbevuxna Smedudden av en tät trädbård.
 Med vattenspegelns reflektioner är sjön viktig för att göra 
landskapet ljusare och vänligare. Vattenytor drar lätt till sig ögonen 
och är vilande att hålla blicken på. Den avbrutna kontakten mot denna 
är ett dock som sagt ett stort problem. Inte bara för att landskapet 
hade upplevts som vackrare med vyer ut över sjön, men också för att 
landskapets logik nu blir otydlig när herrgården och jordbruksmarken 
inte hänger samman med sjön.

Vyn över Bjälken döljs idag av 
alskogen

Efter förslag att äppna upp vyn

Solglitter och himlens reflektioner i 
Bjälken gör hela landskapet ljusare
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Mål
För att försköna landskapet vore det av vikt att framhäva gårdens 
relation till sjön genom att öppna landskapet mer än idag. Önskvärt 
vore att ta bort alskogen, men spara trädgrupper som ramar in vyer 
över sjön, samt att behålla vegetationsridån på Smedudden, men att 
där höja trädens kronor för att skapa en visuell koppling mellan de 
öppna landskapsavsnitten på bägge sidor sjön. Mer ingående förslag 
finns beskrivet under områden 6.-10. längre fram i rapporten.

Upplevelsen från vägen
I stora drag kan Barksätters landskap alltså sammanfattas med att 
sjön Bjälken är själva centralpunkten, och kring dess norra ända 
utbreder sig gårdens stora jordbrukslandskap. Gården ligger på en 
höjd över sjön med vyer ut över denna och åkrarna. På höjderna 
kring jordbruksmarken breder stora skogar ut sig. De områdena 
med sämre jordtäcke är hagmark med en öppen eller halvöppen 
vegetationsstruktur och betas av får. All trädvegetation växer mer 
höglänt än åkermarken, med undantag för alskogen och trädbården 
invid sjön. Vegetationen i jordbrukslandskapet är i huvudsak lövträd, 
och i skogarna växer barrträd. Landskapet är varierat och vägarna 
slingrar sig fram genom kurvor och upp och ner för backar. Särskilt fint 
är hur det lätt böljande åkerlandskapet sluttar upp mot skogskanterna 
eller ner sjön. Detta gör att det finns potential för att utveckla en fin 
övergång mellan det öppna landskapet och skogen. Landskapet har 
en harmonisk rörelseenergi med de två från väst till öst längsgående 
svackorna norr om herrgården. Söder om gården finns på samma sätt 
fina sluttningar ner mot sjön, men tyvärr stoppas denna rörelse här 
upp i alskogen vid strandkanten.
 Till Barksätter närmar man sig genom skogen, oavsett vilket 
håll man kommer från. När landskapet öppnar upp sig med vyer ut 
över åkermark och man färdas genom alléer med gamla träd är det 
tydligt att man kommit fram till Barksätter. Från Katrineholmshållet 
syns den gulmålade herrgårdsbyggnaden på håll (från A; se illustration 
nedan), och kommer man från Forsa Bruk (B) syns snart de rödmålade 
ladugårdsbyggnaderna och djurstallarna från höjden. På vägen från 
Vingåker (C) är herrgården inte särskilt påtaglig förrän man är på väg 
upp i backen mot gårdsplanen.
 Där vägarna rör sig över höjderna ges en många utblickar över 
det öppna landskapet. I synnerhet gäller detta från vägen från Forsa 
Bruk, även om sjön inte syns på grund av alskogen vid strandkanten. 
Från Katrineholmshållet ligger också vägen högre än åkermarken över 
vilken det ges långa vyer, men granplanteringen söder om vägen bildar 

Vyer när man närmar sig Bark-
sätter: A. Från Katrineholm 
B. Från Forsa Bruk 

B A

Siktlinje mot den gula herr-
gården från A.

A

C
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en mörk vägg som bidrar till en upplevelse av att röra sig i utkanten av 
herrgårdens omgivningar istället för igenom. Från Vingåker ligger allén 
i en backe ner från skogen, och med långa vyer åt bägge håll.

Mål
Framhäv åkermarkens mjukt böljande linjer och upprätthåll befintliga 
siktlinjer från vägarna mot gården.

Mjuka och hårda linjer i landskapet
Det öppna landskapets gränser mot skogen är mycket viktig för 
upplevelsen från vägen. Övergången är på många håll abrupt med en 
rak kant av mörka granar alldeles inpå åkern. Längs några delar sker 
övergången mjukare med en halvöppen vegetationsstruktur. Med 
lövträd mer fritt stående i skogskanten blir det öppna landskapets 
gränser inte så hårt dragna, och landskapet upplevs som vackrare, 
ljusare och mer utsträckt. För att försköna Barksätters landskap är 
skogskanten ett av de mest angelägna områdena att arbeta med. De 
skarpa linjerna skär sig mot landskapets i övrigt mjuka kullighet och 
slingrande vägar.
 Kraftledningsgatorna förstärker ytterligare landskapets skarpa 
linjer, och för med sig en annan skalupplevelse av landskapet. De 
uppfattas vara betydelsefulla för ett större sammanhang genom att 
bara skära igenom Barksätter med sin starka linjära kraft. Emellertid 
är kraftledningarna i sig inte särskilt visuellt påtagliga i landskapet, 
utan det handlar snarare om hur vegetationen kring ledningarna 
idag står på skarpa rader14. Eftersom detta kontrasterar starkt mot 
landskapets övriga karaktär sätter detta olyckligtvis en kraftig prägel 
på landskapsbilden. Genom insatser i form av gallring kan dock dessa 
linjära element lätt fås att smälta bättre in i helheten (se 19.-20.).

Låglinjer och backar. Steckade 
linjer motsvarar landskapets 
svackor och pilarna visar back-
arnas lutningar

Landskapets mjuka skålning

Diagram över lövskog (ljusgrönt) 
och barrskog (mörkgrönt).
Skogens kanter är mjuka 
(utdraget färgfält) eller skarpa 
(heldragen linje)

Skarp kant mot skogen med mörka granar ståendes alldeles inpå åkern
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Mål
Framhäv de mjuka linjerna i landskapets helhet, och ta bort de hårda.

Gestaltningstankar för sköna landskapsvyer
Det öppna landskapet med varierande vyer från vägarna mot olika 
landskapselement är viktig för att landskapsbilden ska upplevas 
som vacker, intressant och vänlig. I detta kan vatten, byggnader, 
höjder, trädgrupper eller solitärträd utgöra viktiga fonder. Vatten och 
byggnader drar snabbast till sig blicken i landskapet.
 I förgrunden eller på mellandistans förstärks djupet i landskapet 
om det finns träd eller höjder som delvis döljer något av sikten, men 
inte med mer än att det uppfattas att det öppna landskapet fortsätter 
bortanför.
 En vy kan få en mer storslagen effekt om den öppnas upp plötsligt 
från att tidigare varit dold. Ett exempel på Barksätter är när man från 
Katrineholmshållet passerat det lite dunkla lövpartiet vid Bedas hus 
och landskapsvyn öppnar sig med flödande solljus, med Bjälken och 
herrgården som på ett ögonblick plötsligt tronar upp sig. Ibland kan 
det alltså vara betydelsefullt att stänga vyer med trädplanteringar för 
att sedan göra dem så mycket mer anspråksfulla längre fram.

Sammanfattning; kvaliteter
Inventeringen av Barksätters landskap visar att det finns många 
kvaliteter som är värdefulla att bevara och förädla. Landskapet är 
mjukt kuperat, vilket ger det en fin variation tillsammans med den 
på sina håll halvöppna vegetationsstrukturen. Vägarna ligger oftast 
högre än det omgivande landskapet och över detta öppnar sig därför 
olika sköna vyer. Trädgrupperna i det öppna landskapet både ramar 
in dessa, förstärker landskapets djup och fungerar som intressanta 

Kvaliteter
Variation
Vyer
Sjön
Allér
Gamla träd
Trädgrupper i öppet landskap
Halvöppen vegetationsstruktur 
(betesmark)
Fin övergång mot skog på några håll.
Unika vegetationselement

En vy blir desto mer storslagen om 
den plötsligt öppnar upp sig. Bara 
10 m längre fram bjuds en vacker 
utblick över Bjälken. Effekten blir också 
starkare av att man här rör sig från 
en intim och dunkel lövsal och ut i det 
större landskapsrummets starka ljus
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fonder. Det finns många vackra och gamla träd av olika slag, en gammal 
blandallé och andra unika vegetationselement (se vidare längre fram 
under Träden på Barksätter). Barksätters största största kvalitet är sjön 
Bjälken som har en avgörande betydelse för landskapet.

Sammanfattning; problem
Igenväxning och igenplantering har suddat ut tidigare landskapliga 
samband och i hög grad gjort landskapet mer slutet och mindre 
vackert. Detta gäller synnerligen förhållandet mellan sjön och 
jordbrukslandskapet. De skarpa linjer som förekommer i landskapet 
samspelar inte särskilt väl med dess övriga karaktär. Kraftledningsgatorna 
är påtagliga eftersom träden ibland står i en skarp linje längs med 
dessa. Övergången från det öppna landskapet till skogen är ofta 
obarmhärtigt skarp. Många gånger utan brynzon alls, och istället bildar 
granplanteringarna en mörk ogenomtränglig vägg direkt mot åkern. 
Granen finns också planterad på några håll inom landskapet närmast 
herrgården, men eftersom det i huvudsak är ett skogsträd ger det här 
ett mer dystert intryck än vad lövträd och öppen mark gör.

Sammanfattning; möjligheter
Det finns stora möjligheter att skapa skönare övergångar mellan det 
öppna landskapet och skogen genom att lyfta fram de lövträd som finns 
insprängda i kantzonen genom gallring. I de igenplanterade ytorna finns 
även vissa lövträd som kan tas fram. Det öppna landskapets kullighet 
och höjder är en fin kvalitet som kan betonas ytterligare med nya 
planteringar. Trädgrupper kan också bidra till att förstärka perspektivet 
i landskapet och bilda en vackrare övergång mot skogen.

Sammanfattning; hot
Landskapets igenväxning är ett ständigt hot om markerna inte hävdas, 
men så länge hagmarken arrenderas ut för bete hålls den öppen även 
fortsättningsvis. Strandkantens igenväxning behöver tas om hand med 
regelbunden manuell röjning.
 Med den nya kompletteringen av allén kan det öppna 
landskapet komma att delas upp när sikten mellan de olika öppna 
landskapsrummen bryts. Detta kan delvis motverkas genom att på 
successivt höja kronorna på alléträden så att det hålls fri sikt under 
lövmassorna.

Övergripande mål för landskapet
För att försköna landskapet på en övergripande skala är det viktigt att 
det känns omhändertaget och brukat. De öppna markerna ska vara vida 
och det ska vara möjligt att se långt. Kring Barksätters öppna marker ska 
ett lövträdslandskap breda ut sig. Med nya trädgrupper ges djup och 
omväxling åt vyerna. Det ska också finnas mer variation i vegetationen 
och mer av den halvöppna vegetationsstrukturen. Övergången mellan 
det öppna landskapet och barrskogen ska vara mer utdragen och 
utgöras av lövträd för att upplevas som mindre abrubt och skarp.

Problem
Mörka granplanteringar
Skarpa skogskanter
Igenväxning; försvunna siktsamband
Kraftledningsgator som skär genom 
landskapet

Möjligheter
Landskapets kullighet och höjder kan 
lyftas fram genom planteringar
Insprängda lövträd i skogskanten 
kan ges mer utrymme att bilda en 
lövträdsbrynzon mot barrskogen
De igenplanterade ytorna hyser ek, 
rönn och en som kan tas fram.
Perspektivet i landskapet kan 
förstärkas genom plantering av 
trädgrupper i öppen mark.

Hot
Ny alléplantering delar upp landskapet
Igenväxning av strandkant

Mål Herrgårdslandskapet
Håll ett stort öppet landskap där det är 
möjligt att se långt
Plantera nya trädgrupper som ger 
perspektiv och variation
Skapa mer variation i vyer och 
vegetation 
Skapa mer halvöppen vegetations-
struktur
Skapa en bättre övergång mellan 
öppet landskap och skog
Få hela landskapet att upplevas som 
omhändertaget och brukat
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Träden på Barksätter

De ädla lövträden och herrgårdslandskapet
Alla träd har olika karaktärer som ger en tydlig prägel åt landskapet 
när de samlas i större antal, eller i olika blandningar. Ett betydelsefullt 
element i herrgårdslandskapet är förekomsten av ädla lövträd, och 
framför allt gamla sådana. Detta visar på kontinuitet, och en besökare 
känner instinktivt att platsen har en lång historia. Till de ädla lövträden 
i Södermanland räknas skogsek, skogslönn, skogslind, skogsalm och 
ask. Dessa kan alla uppnå en hög ålder, och de kräver godare jordar än 
till exempel björk och asp för att växa bra. På Barksätter finns framför 
allt de tre första arterna väl representerade, men även en hel del ask. 
Av almar finns endast ett fåtal individer.
 Intressant att notera är att de ädla lövträden växer i ett tydligt 
mönster på Barksätter. Närmast gården växer en ansenlig mängd 
lönnar, medan de stora ekarna växer i hagmark eller tidigare hagmark, 
allt som oftast i utkanten av det öppna landskapet. Lindarna växer 
bara i allén, och askarna är strikt begränsade till herrgårdslunden och 
hagmarken närmast herrgården.

Mål
För att bibehålla de kvaliteter befintliga ädla lövträd representerar vill 
jag här synliggöra detta deras mönster i landskapet. Detta medför en 
tydlighet och innebär också en kvalitet i och med att det är ett arv som 
förs vidare in i framtiden. Genom att plantera och gynna ädla lövträden 
på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med detta mönster, kan 
denna kvalitet upprätthållas och förstärkas.

Lönnarna
Skogslönnen är ett tydligt kulturpräglat träd som ofta finns runt gamla 
gårdar. De har markerat rundade täta kronor som växer ihop till en 
stor gemensam krona när de står tätt intill varandra. Denna egenskap 
gör att gården bäddas in i en vänlig och rogivande lummig grönska. 
De fungerar som en bra ram runt mindre landskapsrum eftersom de 
stoppar upp blicken med sin täta lövskrud. De blir i regel strax under 20 
m höga och är därför lägre än de andra ädla lövträden.
 Förutom runt gården, växer de även mycket kring annan 
bebyggelse i Barksätters landskap, och talrikt i allén.

Lindarna
På Barksätter växer lindarna nästan undantagslöst i allén eller i direkt 
anslutning till denna. De har alltså planterats. Även om det är högst 
sannolikt att allén alltid varit en blandallé har det troligtvis funnits 
betydligt fler lindar i allén av alla stubbskott efter nedsågade träd att 
döma.
 Lindarna har en viss individuell variation, men ofta blir de 
höga, utan att kronorna nödvändigtvis är särskilt breda. Även lindarnas 

Barksätter får sin vackra karaktär 
från landskapets lövträdsprägel

Karteringen över de ädla lövträden 
visar på ett tydligt mönster. Skog-
slönnen (rött) är som bebyggelsens 
träd i huvudsak centrerad närmast 
gårdarna, och planterad i allén. 
Asken (vitt) växer i stor mångfald 
just i sluttningarna i herrgårdslun-
den och i hagen vid vägskälet, men 
ingen annanstans. Skogslinden 
(orange) är nästan uteslutande bara 
planterad i allén och skogsekarna 
(grönt) förekommer i det öppna 
landskapets utkanter i  hagmark och 
skogsbryn. Kartan visar de 10 största 
individerna av varje slag, men mön-
stret är allmänt. Detta visar tydligt 
på hur träden tidigare planterats 
och främjats i det mer intensivt bru-
kade landskapet närmast gården. 
De ädla lövträden är alltså i högsta 
grad kulturbundna. Detta mönster 
bör upprätthållas för framtiden och 
det är viktigt att ha det i åtanke 
vid planteringar och gallringar för 
att det inte ska suddas ut eller bli 
diffust.



16

kronor är täta, och de kan också växa ihop utan att de individuella 
träden utmärker sig vilket är en positiv egenskap. På de avsnitt av 
allén där flera stora lindar finns kvar nära varandra skapas en tydlig 
rumslighet av stammarna och krontaket. Deras grenar växer snett utåt, 
men tyngs sedan ner med åren att de bildar en båge, och inifrån allén 
upplevs detta som ett välvt tak.
 Lindarna är skötselintensiva och kräver årlig borttagning av 
stam- och rotskott. Eftersom dess grenar blir mer nedhängande med 
tiden och måste alltså beskäras med jämna mellanrum för att inte 
hindra vyn ut från allén.

Ekarna
Ekarna får en ganska mörk krona, men de är oftast delvis genomsiktliga. 
Deras kronbyggnad är målerisk med tjocka något knotiga sidogrenar. 
De fungerar mycket bra i grupper där kronorna växer ihop, och 
de blir höga, breda och ståtliga. Ekarna växer bra även på sand och 
moränjordar. Även om de kan bli mycket gamla är de pionjärträd som 
kräver mycket ljus. Ifall andra träd växer upp runtomkring dör kronan 
tillbaka. Dock har de en god förmåga att bilda ny krona om detta hänt, 
så länge de friställs och de får mycket ljus. 

Askarna
Jämfört med de andra ädla lövträden har askarna mycket ljusa 
genomsläppliga kronor. De är beroende av stor ljustillgång vilket 
påverkar deras kronformer. Oftast är kronan högt upphissad eftersom 
nedre grenar dött bort på grund av ljusbrist. Placerade i grupper är de 
individuella kronorna ändå ofta urskiljbara.
 Barksätters två askpartier växer i hagen vid vägskälet 
Strångamåla-Vingåker-Forsa Bruk respektive i herrgårdslunden. På 
den senare växtplatsen finns några äldre individer som tidigare varit 
hamlade. Dessa har fröat av sig duktigt och en ny generation askplantor 
dominerar underskiktet.
 Askarna blir höga, och om de står fritt kan de även bli breda.

Asparna som igenväxningsträd
Av övriga karaktärsträd på Barksätter är aspen dominerande på sina 
håll och den finns främst vid skogsbryn och andra igenväxningsmarker. 
Eftersom den snabbt växer upp på tidigare hävdade marker som lämnas 
obrukade under ett antal år har den snarare en motsatt karaktär än de 
ädla lövträden har för Barksätters landskap: den tyder på ett landskap 
som fått växa igen och som ingen bryr sig om. Ibland kan de ta död på 
ljuskrävande träd som till exempel ek, solitärtallar eller enar. I denna 
bemärkelse bör aspen begränsas, men den kan vara fin som stora träd 
i mindre grupper.
 På Barksätter finns även stora fristående aspar i allén och i 
betesmark.
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Mål
Ta bort asp, och håll landskapet mer öppet, eller gynna ädlare lövträd. 
Spara bara i särskilda grupper, eller stora solitära exemplar. (Se vidare 
under olika delområden).

Alarna
Kring vattendrag blir alen ofta allenarådande på grund av dess förmåga 
att växa med rötterna stående i vatten. Vid Bjälken har alen verkligen 
blivit dominerande, och kopplingen mellan herrgårdsmiljön och sjön 
har till stora delar brutits. Skogen här är förhållandevis ung, och tidigare 
har strandkanten sannolikt hävdats med slåtter och eller bete.15

 Alen är ett dovt mörkt träd både i stam, och bladverk. I 
ungdomen är de ofta mycket regelbundna med en toppig krona, men 
som äldre kan de växa ut i en mer utpräglad karaktär.
 På Barksätter finns även ett fint alparti längs bäcken bakom 
hagmarken på höjden vid gamla Slugstorp. De fungerar även som 
alléträd längs vissa sträckor av vägen.

Mål
Det vore önskvärt att ta bort alskogen vid Bjälken för att göra landskapet 
ljusare, med mer vattenkontakt och för att återskapa historiska 
samband. Detta är dock sannolikt inte realistiskt, både eftersom det 
initialt är ett stort projekt, men framför allt för att det inte finns något 
lämpligt sätt att kontinuerligt hävda marken här (får trivs inte på blöt 
mark och alternativen är därför kobete eller slåtter; se vidare under 8. 
Alskogen).
 Alpartiet vid bäcken bör bevaras, eftersom det utgör en fin 
lövfond innan barrskogen tar vid.
 Allén bör alltid innehålla ett visst mått av al, även när nu 
befintliga träd går ut.

Anmärkningsvärda vegetationselement på Barksätter
Förutom egendomens allé finns två andra anmärkningsvärda 
vegetationselement som bör vårdas. Den ena är den geometriskt 
utformade lindgruppen på kullens topp vid herrgården, och den andra 
är den ovanliga häcken med mycket stora vägtornsbuskar i hagen längs 
med stigen ner mot badplatsen. Dessa beskrivs mer utförligt under 
respektive område.

Gården ligger på höjden inbäd-
dad i de mjukt rundade och 
sammanhållna kronorna från 
lönnarna, vilket ger ett lugnt och 
harmoniskt intryck. Asken längst 
till vänster och björken mitt för 
gården har luftigare mer genom-
släppliga kronor. Granen utgör 
ett ganska apart inslag i bilden, 
men markerar platsen genom 
sin kraftiga vertikalitet som syns 
på håll. Den har potential att bli 
gammal om den får stå kvar.
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Ovanliga träd på Barksätter
Bland de träd som finns på Barksätter är några mer sällan förekommande, 
och dessa är värda att nämna. Skogsalmen förekommer i blott några 
stora träd, men flera mindre exemplar finns i 2. Lunden. Av grönpil (Salix 
x rubens) som är ett luftigt och vackert träd växandes vid strandkanten, 
finns det några träd, men alla är gömda och överväxta av klibbalar. 
Oxel är mycket ovanligt, och förutom någon fröplanta finns bara en 
ruin av ett gammalt träd inne i skogskanten bakom gamla Slugstorp. 
Likaså är vildapel och hagtorn inte särskilt vanligt. Några exemplar av 
benved finns i häcken som nämns under föregående rubrik. Benved 
är ett mindre vanligt svenskt buskträd, men det växer bara vilt i södra 
Sverige, och är här förvildad eller planterad. Fågelbär förekommer inte 
alls, även om det finns i kringliggande trakter, oklart dock hur vanligt. 
Eftersom nya skogsplanteringar med fågelbär satts på Barksätter 
kommer denna art dock ha chans att sprida sig med frö i framtiden.

Mål
Öka andelen av skogsalm, oxel och vildapel genom att främja dessa vid 
gallring, och genom plantering av oxel.

Stora träd
Gamla lövträd har många kvaliteter och förstärker landskapets 
skönhetsvärden. Förekomsten av gamla träd är en viktig aspekt för 
herrgårdsmiljön då kontinuiteten varit lång och detta därmed tydligt 
synliggörs.16 På Barksätter finns inte så många riktigt gamla träd, 
de flesta större är sannolikt inte äldre än från slutet av 1800-talet. 
Visserligen finns det bland vissa träd tecken på att de uppkommit från 
stubbskott från äldre nedsågade träd. De kan då ha stått på samma 
plats länge. Eken vid herrgården är dock gammal, uppskattningsvis 
drygt 300 år av stamomkretsen att döma.
 De flesta ädla lövträden är skogsträd som därför kan stå ganska 

De kvarstående grönpilarna vittnar 
om en tidigare mer ljus och öppen 
strandkant, men idag är de antingen 
gömda av tät vegetation eller som 
här, tidigare nedskurna.

Kring mangårdsbyggnaden står 
några av de största lönnarna på 
egendomen. På andra sidan herr-
gården skymtar den gamla eken.
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Vägtorn

Hassel

Kartering över de tre största indi-
viderna av varje trädslag. (För stam-
omkrets etc, se appendix B.)

Ask

Hästkastanj

Skogsalm

Skogslind

Skogsek

Skogslönn

Vårtbjörk

Glasbjörk

Sälg

Grönpil

Asp

Klibbal

Hägg

Oxel

Rönn

Gran

Tall

En

Lärk

Äpple

Päron

Ädellövträd          Lövträd  Barrträd               Mindre lövträd    Buskträd    Kulturväxter



           
 
6537590  560852   Juniperus communis En 4 6 ≈120 
6537686  560806   Juniperus communis En 9 2,5 112 
   
6538206  561007   Salix caprea  Sälg 14 13 291   
         
6538006  560654   Populus tremula  Asp 20 5 311  
6538022  560687   Populus tremula  Asp 20 19 290  
6538202  560446   Populus tremula  Asp 22 14 269   
6538001  560647   Populus tremula  Asp 20 13 261  
6538512  560822   Populus tremula  Asp 24 16 259  
6538505  561133   Populus tremula  Asp 24 15 245  
6538170  561059   Populus tremula  Asp 22 14 232  
6538163  560990   Populus tremula  Asp 24 11 226  
6537918  561581   Populus tremula  Asp   226  
6538170  561036   Populus tremula  Asp  20 20 225   
6537821  561632   Populus tremula  Asp  13 15 221  
6538130  560995   Populus tremula  Asp  22 14 216  
6537645  560706   Populus tremula  Asp   215  
6538489  561068   Populus tremula  Asp 10 14 208 
6537626  560784   Populus tremula  Asp   205 
6538017  560675   Populus tremula  Asp 20 8 200  
 
6538112  561191   Picea abies  Gran 28 8 255   
          
6538072  561328   Quercus robur  Ek 27  564   
 
6537932  561318   Rhamnus cathartica Vägtorn 6 7 155   
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skuggigt och ändå klara sig. Detta gäller dock inte ek och ask som 
dör tillbaka av ljusbrist om uppväxande vegetation omringar de stora 
individerna. Samma förhållande gäller för till exempel sälg och solitära 
tallar.
 De stora träd som står i framskjutna positioner, och till exempel 
fångar blicken i en vy, eller står i en gräns av något slag, fungerar ofta 
som landmärken. I bondesamhället hade dessa en särskild betydelse 
för människorna, men fortfarande är de viktiga för igenkänning, liksom 
för landskapsbildens skönhet.17 På Barksätter finns framför allt en 
vidkronig tall vid Bedas hus, och en jättesälg vid vägkorset Stångsjö-
Vingåker-Forsa Bruk som bägge skulle synas från vägen om de röjdes 
fram. De två tvillingtallarna i hagen vid samma vägskäl skiljer sig tydligt 
från de kringstående lövträden och utgör därför en intressant vy. På 
samma sätt fungerar den stora solitära granen på vägen upp mot 
gårdsplan som ett landmärke, och det skulle den stora gruppen med 
lindar på toppen av herrgårdskullen göra om den lyftes fram.

Mål
Håll öppet kring skuggkänsliga stora träd. Detta är också viktigt för att 
lyfta fram dem och göra dem synliga i landskapet.
 Förutom att de stora träden är viktiga att lyfta fram, är även 
deras placering i förhållande till varandra viktigt för landskapsbildens 
skönhet. Ibland kan det därför vara rimligt att ta bort en del stora träd 

Utdrag ur trädinventeringslistan: 
mått för de individer som kan klassi-
ficeras som jätteträd (för mer utförlig 
information, se appendix B).
Måtten anger höjd (m), bredd (m) 
och stamomkrets i brösthöjd (cm)



           
 
6537590  560852   Juniperus communis En 4 6 ≈120 
6537686  560806   Juniperus communis En 9 2,5 112 
   
6538206  561007   Salix caprea  Sälg 14 13 291   
         
6538006  560654   Populus tremula  Asp 20 5 311  
6538022  560687   Populus tremula  Asp 20 19 290  
6538202  560446   Populus tremula  Asp 22 14 269   
6538001  560647   Populus tremula  Asp 20 13 261  
6538512  560822   Populus tremula  Asp 24 16 259  
6538505  561133   Populus tremula  Asp 24 15 245  
6538170  561059   Populus tremula  Asp 22 14 232  
6538163  560990   Populus tremula  Asp 24 11 226  
6537918  561581   Populus tremula  Asp   226  
6538170  561036   Populus tremula  Asp  20 20 225   
6537821  561632   Populus tremula  Asp  13 15 221  
6538130  560995   Populus tremula  Asp  22 14 216  
6537645  560706   Populus tremula  Asp   215  
6538489  561068   Populus tremula  Asp 10 14 208 
6537626  560784   Populus tremula  Asp   205 
6538017  560675   Populus tremula  Asp 20 8 200  
 
6538112  561191   Picea abies  Gran 28 8 255   
          
6538072  561328   Quercus robur  Ek 27  564   
 
6537932  561318   Rhamnus cathartica Vägtorn 6 7 155   
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för skapa en bättre helhet och för att lyfta fokus mot de som sparas (se 
vidare under olika delområden).

Jätteträd
Några av de största träden på Barksätter är intressanta för sin storlek 
också i jämförelse med andra rekordträd i Södermanland. Enligt 
klassificeringen i länsstyrelsen i Södermanlands rapport 2005:4 
”Inventering av grova träd i Södermanlands län” får 21 träd inom det 
inventerade området på Barksätter räknas som ”jätteträd”.
 Dessutom finns en grov vägtorn (155 cm) som också torde 
räknas till. Eftersom inga mått för stora vägtornsträd finns uppsatta 
anser jag det rimligt att tillämpa samma mått som för vildapel (>150 
cm – jätteträd). Det finns heller inget angivet rekordmått för lönnar 
i rapporten. På Barksätter finns två lönnar med en omkrets större än 
300 cm (335 samt 301 cm). De flesta solitära tallarna på området är 
grova, och även om ingen når upp till gränsen >250 cm kommer 6 st 
sannolikt att göra det inom en 25 års period. 
 Av Barksätters 22 jätteträd är 2 enar, 1 sälg, 16 aspar, 1 gran, 1 
ek och 1 vägtorn. Värt att notera är att länets två grövsta aspar växer på 
egendomen.
 Läsaren bör dock ha i åtanke att de mått för jätteträd som 
anges nedan, i enlighet med länsstyrelsens rapport, är lägre satta än 
till exempel för den lista över landets största träd som finns publicerad 
på websidan ”Jätteträd i Sverige” (http://www.naturcentrum.se/jattetrad/). 
Där skulle endast den största aspen platsa.

En
Av enarna är den ena liggandes18, men den andra är vid fint skick.

Mål
Håll årlig beteshävd, så kan enarna bli gamla.

Sälg
Den stora sälgen står på en position där den skulle vara ett 
orienteringsmärke precis vid vägkorset Strångamåla-Vingåker-Forsa 
Bruk, men tyvärr är den helt kringvuxen av uppväxande träd. Detta inte 
bara skymmer sikten mot den stora sälgen, det har också dödat stora 
delar av trädet som är i behov av mycket ljus. I dagsläget är trädet i 
dåligt skick och är endast levande i toppen. 

Mål
Friställ trädet från alla alar och granar. Spara den andra vuxna sälgen 
som står i närheten, vilken kan bli en arvtagare.

Asp
På Barksätter finns många stora aspar som står i allén, och några som 
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står i betesmark. Den tidigare största uppmätta aspen i Södermanland 
har en stamomkrets på 273 cm, vilket innebär att det passeras av två 
större träd på Barksätter med omkrets på 311 respektive 290 cm. Sett 
till hela Sverige är Barksätters storasp den artonde största i landet. 
Tyvärr är bägge dessa i mycket dåligt skick; den största har endast en 
mycket liten del levande krona kvar, och den andra har en endast bark 
kvar runt halva stammen. Den är angripen av tickor (oklart om dessa är 
skadliga för trädet eller inte), samt har en gles krona.

Mål
Se vidare under de delområden där de förekommer.

Gran
Solitära granar är mer ovanligt idag än förr, och stora granar ser man 
sällan. De kan dock bli gamla, och den här har potential att bli stor och 
fin. Runt ekonomibyggnaderna växer annars mest lönnar med rundade 
horisontella kronor, och då utgör den här granen en kontrast med sin 
mörka vertikala markering.

Mål
Låt alltid granen stå solitärt och ta bort eventuell annan uppväxande 
vegetation.

Skogsek
Eken är ett vårdträd för herrgården. Den var lika stor för 100 år sedan 
(se vykortet på s. 26).

Mål
Bevara eken för framtiden. En översyn av arborist med jämna mellanrum 
kan vara en god idé.

Vägtorn
Vägtorn är buskar eller mindre träd, som ses mindre allmänt. På 
Barksätter finns ett par stycken stora exemplar som är värda att vårda. 
Detta är det största.

Mål
Bevara den trädrad i sin helhet i vilken detta exemplar ingår. Se vidare 
under specifikt område.

Trädstrategier för försköning av landskapet
Det vara intressant att peka på några olika strategier för att försköna 
Barksätters landskap genom dess träd. Som nämnts ovan bör befintligt 
vegetationsmönster förstärkas och lövträden gynnas i det öppna 
landskapet och i övergångszonen mot skogen. Det innebär att det 
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vore önskvärt att inte ha några skogsplanteringar av barrträd närmast 
herrgården där det idag finns sådana (14. och 26.). Det är viktigt att 
låta träd bli stora, och stora träd bör vårdas och synliggöras där detta 
är möjligt. 
 Att gynna variationen är viktigt för ett upplevelserikt landskap, 
men också att förstärka befintliga kvaliteter, ibland genom att 
upprepa eller förenkla vissa vegetationsmönster. Till exempel kan 
den kvalitet de låga, utbredda och ljusa hagmarksrönnarna står för 
göras mer framträdande genom att plantera fler rönnar på samma 
vis. Det samma gäller vegetationsmönster; de befintliga halvöppna 
vegetationsstrukturer som finns på vissa ställen kan ökas i omfattning, 
och andra mera sällsynta typer såsom lågskog kan skapas för 
variationens skull. Arter som inventeringen visat vara ovanliga, såsom 
oxel, kan planteras för att öka dessas förekomst i någon mån.
 Andra strategier för försköningen av landskapet är att plantera 
ädla trädgrupper och solitärträd i åkermark på ett sätt som skapar 
djup i landskapet och som lyfter fram positiva markdrag såsom genom 
att framhäva markkonturer, betona en höjd, eller komplettera ett 
flyttblock. Detta kan också vara ett sätt att skapa en gradvis övergång 
mot den slutna skogen och för att öka andelen av ädla lövträd passande 
för herrgårdslandskapet.
 Till sist bör det understrykas att i mångt och mycket har 
Barksätters landskap mest att vinna på att ta bort träd på olika håll. 
Att öppna upp och göra landskapet ljusare, att förstärka och renodla 
befintliga karaktärer, snarare än att plantera en stor mängd nya träd. 
Därför ligger också fokus i detta arbete på existerande situation och 
hur den kan förbättras och förskönas utifrån sina egna förutsättningar. 
Det föreslås därför inte särskilt många nya planteringar. Desto mer 
har landskapets potential undersökts för att med rätt skötsel styra 
Barksätters vegetationsmönster mot sammansättningar av hög kvalitet 
och för att upprätthålla och skapa meningsfulla landskapssammanhang.
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Befintlig situation och områdesindelning
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1. Herrgårdens trädgård (128)

Grundelement
Herrgårdens trädgård präglas av de stora lönnarna och den gamla eken. 
På framsidan växer en klippt syrénhäck, och på baksidan en friväxande. 
Åt öster består häcken av klippta blandade lövträd. Det finns en del 
gamla fruktträd, och buskgrupper med prydnadsbuskar. En särskild 
prydnad utgör den bevarade grusrundeln framför entrén.

Häckarna
Häckarna som omgärdar trädgården är sannolikt gamla, och kan ha 
varit nedsågade många gånger och sedan kommit upp igen. På fotot 
från sekelskiftet 1900 visar att häcken på framsidan hållits låg så att 
herrgården synts tydligt.
 Häcken åt öster har inslag av trubbhagtorn, vilket tidigare varit 
en vanlig växt för klippta häckar. Nu växer där mest lönn, och andra 
lövträd som ask och alm, och dessa klipps regelbundet mycket hårt. 

Vykort från ungefär 1910. Vårdträdet 
är stort redan då. Notera hur de låga 
häckarna får herrgården att upplevas 
som större och dominera sin omgiv-
ning i högre grad.

Områden
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Det är möjligt att det här tidigare varit en enartshäck där fröogräsen 
tagit över. Det är ovanligt att blandade lövträd planteras i häckar.

Blommande buskgrupper
Buskagen är planterade med doftschersmin, syrén och doftolvon. Den 
senare är särskilt praktfullt utväxt. I buskagen växer även amerikansk 
hagtorn och vägtorn, men dessa har sannolikt kommit in som ogräs 
(frökälla till hagtornen finns i 11. Hagmarken på höjden, och vägtornen 
i 5. Hagen nere vid sjön.).
 På baksidan finns en ovanligt storväxt druvfläder.

Rekommendationer
Det är naturligtvis en fråga för hyresgästerna hur trädgården ska hållas, 
men mina rekommendationer är som följer:
 Fruktträden bör skötas på samma vis som de i fruktträdgården. 
Häckarna bör hållas så låga att herrgårdens plats i landskapet framhålls 
tydligt.
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2. Herrgårdslunden på kullen (127)

Övergiven plats
På andra sidan vägen från gårdsplanen och väster om mangårds-
byggnaden ligger en lövlund uppe på en kulle. Platsen är viktig som 
högsta punkt vid gården. Här finns två gamla jordkällare, men idag 
andas platsen övergivenhet; träd växer upp på jordkällarna och dolt 
bakom träden finns en skräphög. Troligtvis har kullen under någon 
period fungerat som park. Där kullen nått ner mot vägarna har det 
funnits alléträd (idag finns lind och hästkastanj kvar.) 

Vegetation
Vegetationen präglas av spridda lönnar där de flesta är äldre och är 
grenade ganska långt ner, vilket tyder på att de vuxit upp under öppna 
förhållanden. Under senare tid har rikligt med ask vuxit upp. Dessa 
är rakstammiga med högt ansatta kronor, och har bidragit till att den 
tidigare mer öppna kullen nu är en mer sluten lövlund. I söder, åt 
gårdsplanen till, är den fortfarande halvöppen.
 Askarna är frösådda från några äldre träd åt flygeln till. Dessa 
bär tydliga hamlingsspår, och under dem finns stora förvildade buskage 
av snöbär. Insprängt bland den nyuppkomna askgenerationen finns 
insprängda träd av skogsalm.
 Vid den nordvästra änden finns en grupp med asp, och kring 
toppen finns även en del självuppkomna popplar som tidigare dött 
tillbaka och ser mycket tråkiga ut. Gissningsvis är detta jämtlandspoppel 
(Populus balsamifera 'Elongata'), och eftersom ett av träden är större 
är detta sannolikt planterat här för den balsamdoft den sprider med 
vinden, men de övriga träden är uppkomna som rotskott eller frösådder.

Lindgruppen på kullens topp
På kullens topp växer vid första anblick en majestätiskt stor lind. Vid 
närmare anblick visar sig detta vara en väl sammanhållen grupp av lindar 
med omkring  25 individer planterade i ytterkanten av en rektangel 
om 7x7,5 m. Detta bildar ett rum som genom de högt uppåtsträvande 
stammarna minner om ett gotiskt kyrkorum men i en mer intim skala. 
Planteringen dominerar kullen, även om den i dagsläget delvis är 
skymd av andra träd. 
 Lindgruppen är egendomens mest intressanta vegetations-
element, både sett till dess betydelse för landskapet där den syns 
som ett stort träd på toppen av höjden, men framför allt för dess 
stämningsfulla interiör. Sällan planteras träd på detta vis, tätt ihop och 
efter en geometrisk figur så att det ger en tydlig arkitektonisk skapelse. 
När man träder in i trädgruppens inre rum med de högt uppåtsträvande 
stammarna blir upplevelsen närmast andaktsfull. Träden är inte av 
samma slag som övriga småbladiga skogslindar som finns i allén, utan 
här är det istället storbladiga parklindar (Tilia x vulgaris) som använts.
 Varför har då träden planterats så här? Planteringen har 
sannolikt varit en klippt lindberså som förvuxit sig när skötseln upphört. 

Sektioner visandes lindgruppens 
exteriör och interiör. Nederst ett dia-
gram över hur stammarnas placering 
formar ett kvadratiskt rum (7x7,5 m). 
Att stiga in i det smala, men myc-
ket höga rummet ger närmast den 
högstämda känsla som finns i gotisk 
kyrkoarkitektur.
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Den ligger på den högsta punkten som då kullen var mer öppen än 
idag hade kvällssol under sommaren, vilket inte den lägre liggande 
mangårdsbyggnaden då hade.

Platsens kvaliteter och potential
Även om kullen vid gårdsplanen idag karaktäriseras av övergivenhet 
och igenväxning finns här många goda kvaliteter och potential som kan 
förädlas för att göra den skönare. I första hand handlar detta om de ädla 
lövträd som växer här som en tydlig karaktärsgivare om herrgårdens 
placering i landskapet.
 Lindgruppen på kullens höjd är fantastisk, men den är idag 
delvis dold. Denna borde få dominera höjden genom att några träd 
som idag skymmer vyn tas ned.
 Vidare är det intressant att asken går så bra till på kullen. Det 
är enda platsen på egendomen där detta kan ses, och detta visar 
på en god potential att utveckla den till en ask- och almlund. Denna 
vegetationstyp är ovanlig i landskapet, men skulle bidra med variation, 
och vara ett gott tecken för herrgårdsmiljön. Det bör dock påtalas att 
det finns sjukdomar på både alm- och ask i Södermanland, även om 
inga tecken på Barksätter visat på detta. Det innebär naturligtvis ett 
visst riskmoment att satsa på denna vegetationstyp, men det skulle 
också innebära ett större värde med sådan här miljö när den försvunnit 
på andra håll.19 Trädgruppens gröna väggar och tak 

fångar ljuset särdeles vackert
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Mål
Håll sydvästra sidan ner av kullen ner mot gårdsplan öppen. Låt 
lindgruppen bli dominerande genom att ta ned skymmande träd. 
Förstärk lindgruppens interiör. Utveckla norra sidan av kullen till en 
ask- och almlund.

Insatser
Sydvästra sidan: Ta bort alla popplar, ringbarka först för att slippa 
rotskott. Ta bort lönnar som döljer sikt mot lindgruppen (se illustrationer 
till vänster). Ta bort lövmassan de nedersta 4 m på lönnen och 
hästkastanjen, så lindgruppen syns under kronorna. Håll öppet genom 
att slå gräset varje år.
 Lindgruppen:  Ta bort träd som växer upp nära gruppen, eller 
inne under dess krona. Förtydliga dess interiör genom att ta bort skott 
eller nedhängande grenar som täcker ingångarna, och utveckla nya 
stammar från rotskott som binds upp där det uppstått en lucka. Övriga 
rotskott tas bort för att den geometriska formen inte ska suddas ut. 
Stamskott kan klippas så de bildar en grön vägg ihop med stammarna.
 Norra sidan: Utveckla till ask- och almlund. Gynna dessa trädslag 
vid gallring. Spara även äldre lönnar i ytterkanten. Ask och alm kan gå 
upp som överståndare, och alm och lind kan fungera som mellanskikt.

3. Fruktträdgården (126)

Fruktträdgårdens element
På andra sidan vägen från herrgården ligger Barksätters fruktträdgård. 
Den omgärdas av två stora syréngrupper och med magasinet i sydöst. 
Flera träd har nu gått ut, men det är fortfarande möjligt att se att träden 
ursprungligen planterats i quincunxmönster.20 De kvarstående träden är 
äpple och päron. En viss terrassering har funnits för att plana ut ytorna, 
och kanten har varit satt i sten. Nu är den delvis rasad. Gräsmattan är 
gropig.

Möjlig restaurering
Fruktträdgården fungerar naturligtvis som den är idag. Det vore 
dock möjligt att restaurera den. Önskvärt vore i så fall att återskapa 
stenterrasseringen och att plana ut gropigheterna i gräsmattan. Syrén-
buskagen har idag större utbredning än de tidigare haft och skulle 
kanske minskas in. Vidare skulle det ursprungliga planteringsmönstret 
fyllas i med nya träd. Skulle det kunna finnas någon ekonomisk av-
sättning för frukten? Lämpliga sorter att plantera skulle kunna vara 
klassiska sörmlandsäpplen.21 Vid restaurering vore en inventering på 
sin plats. De flesta kända svenska äpplena kommer från herrgårdarna 
i Södermanland, finns också någon odlingsvärd och speciell sort på 
Barksätter? Kunniga sortbestämmare finns i Sveriges pomologiska 
sällskap som kanske kunde hjälpa till med detta. Kontaktperson för 

Lindgruppen sett från gårdsplan. 
För att låta den framträda tydligare 
tas skymmande träd till höger bort 
(X) och lövmassan på kastanjen till 
vänster höjs (Y; till streckade linjen). 
Befintliga situation ovan och efter 
förändringsförslag nedan

XX
Y
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Södermanland och Julita är Håkan Svensson22.

Skötsel
Det finns flera fruktträd på Barksätter som regelbundet behöver 
beskärning av kunnigt folk. Ifall detta arbete lejes ut kan det vara 
lämpligt att ta alla träd vid samma tillfälle. Förutom i fruktträdgården 
finns fruktträd i herrgårdens trädgård, i hagarna nedanför frukt-
trädgården, vid Bedas hus, samt ett päronträd vid Smedjan.
 Fruktträd kan beskäras under sommaren, men brukar av 
tradition beskäras under vårvintern. Flera av träden är ihåliga, men 
kan ändå leva vidare länge till. Dock kan beskärningen i dessa fall också 
vara viktig för att de inte ska utveckla allt för tunga kronor med större 
vindfång.

Mål
Bevara befintliga fruktträd genom god skötsel. En möjlighet vore att 
restaurera fruktträdgården.

4. Hagen nedanför fruktträdgården (126)

Den stora lönnen
Nedanför fruktträdgården ligger en mindre hage och här finns förutom 
några fruktträd framförallt Barksätters största skogslönn med en 
stamomkrets på 335 cm. Tidigare har en stenterassering byggts upp 
kring trädet, vilket visar att det varit ett vårdträd på gården. Denna 
har nu delvis rasat. Trädet har klassats som skyddsvärt objekt av 
länsstyrelsen,23 och borde ses över av en arborist. Några grenar är 
avblåsta, en huvudstam är död, och det finns savflöde på stammen. Att 
några små partier av lövmassan hade torkat in i början av juli kan vara 
ett tecken på att något inte står rätt till.

Mål
Håll hagen öppen genom bete. Vårda den stora lönnen. Restaurera 
stenterasseringen runt denna.

Insatser
Låt en arborist göra en översyn av den stora lönnen.

5. Hagen i backen ner mot sjön (126)

Den ovanliga vägtornshäcken
I backen ner mot sjön ligger en hage med samma karaktär som den 
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ovan beskrivna hagen med några fristående fruktträd.
 Ett mycket intressant och ovanligt vegetationselement utgör 
den gamla häcken som följer stigen ner mot badplatsen. Denna 
består av lägre buskträd och domineras av den mindre allmänna arten 
vägtorn. Därtill växer där hassel, benved, sibirisk ärtkaragan. Den inleds 
och avslutas med två vackra låga och utbredda skogsalmar.
 Häcken är gammal och har kanske vuxit upp vid en tidigare 
gärdesgård. Den kan också varit planterad med tanke på att sibirisk 
ärtkaragan är en kulturväxt och benved visserligen är vild i Sverige, 
men inte växer i regionen. Trädrader av detta slag är inte så ofta 
förekommande i Sverige, och dess ovanlighet förstärks av de mycket 
stora exemplar av vägtorn som växer häri. Ett av dem torde räknas som 
ett jätteträd med sina 155 cm i stamomkrets.
 Som frökälla innebär denna häck att vägtornsbuskarna 
förekommer ganska flitigt på Barksätter, vilket de annars inte gjort.
 Fåren använder häcken för regnskydd och skugga, och den är 
viktig för stigen ner mot badplatsen, då den visar på riktningen och 
leder blicken.

Mål
Håll hagen öppen med bete. Bevara den gamla trädraden.

Insatser
Ta bort eventuella fröplantor av högre träd som skulle kunna växa upp 
genom häcken, men de två befintliga stora almarna ska naturligtvis 
bevaras.

6. Badplatsen (126)

Ett landskapsrum med alar som väggar och tak
Vid badplatsen växer en sammanhållen grupp av klibbalar med 
högsträvande strammar som bildar en tydlig plats. Träden växer nära 
varandra och många är flerstammiga vilket ger badplatsen en fin, om 

Den gamla vägtornshäcken är 
ett unikt vegetationselement för 
Barksätter. Den är sannolikt mycket 
gammal. De högre träden där den 
börjar och slutar är fina skogsalmar. 
Neråt sjön syns de höga klibbalarna 
kring badplatsen
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än något mörk, karaktär. Om platsen upplevs som för skuggig skulle 
man kunna titta närmare på vilken effekt det skulle ha att stamma upp 
vissa av träden, snarare än att gallra bort, eftersom det senare dels 
skulle leda till uppkomst av mycket stubbskott, och dels att den tydliga 
rumsformen då skulle kunna gå förlorad.
 Fröplantor som finns här idag är av hägg, rönn, skogsalm, 
skogslönn samt vinbär. Därtill finns förstås en del rotskott av klibbal.

7. Strandkanten, Bjälkens norra sida (135)

Vyn över sjön
Längs sjökanten växer hög vass som gör den oåtkomlig. Eftersom 
remsan mellan åkern och sjön inte hävdas växer det där upp träd som 
utan åtgärd med tiden skulle dölja vyn över vattenspegeln uppe från 
vägen och huvudbyggnaden. Kontakten mellan herrgårdslandskapet 
och sjön är av avgörande betydelse, vilket finns beskrivet under Bjälken.

Strandvegetationens uttryck
Den dominerande uppväxande arten i strandkanten är klibbal som har 
raka genomgående stammar. Deras bladverk är glänsande och dovt 
grönt. I ungdomen är de regelbundet växta, men med tiden kan de bli 
mer knotiga.
 Nu är enstaka solitärer sparade med jämna intervaller. Detta 
ger ett något stelt uttryck, mer liknande en stadsträdsplantering, och 
upplevelsen från vägen blir att träden får större uppmärksamhet än 
själva vyn över sjön.

Gestaltningsförslag
För att bättre rama in vyn ut över sjön utan att träden i sig tar för mycket 
fokus vore det bättre att ta bort en del av de fristående, och komplettera 
de befintliga så att de istället grupperas i mindre samlingar av träd. 
Mellan dessa syns sjöns utsträckning och andra sidans höjdkonturer 
mycket tydligare. Träd att spara är lämpligtvis skogslönnen och den 
stora klibbalen. Dessa kompletteras helst med vårtbjörkar, som har 
ljusa lövverk som rör sig som slöjor i vinden. Några klibbalar sparas för 
att knyta samman partier med övriga klibbalar runt sjön. 

Insatser
Ta bort fristående träd utom den stora klibbalen, skogslönnen och 
klibbalen där åkern smalnar av (se illustration före och efter).  Gallra 
även bort annat av rotskott och fröplantor. 
 Plantera 10 vårtbjörkar (Betula pendula fk JULITA E; kvalitet 
ungträd co 10 l 200-250) i grupp väster om lönnen. De planteras med 
oregelbundna avstånd och förhållandevis tätt, för att ge uttryck av att 
vara spontant uppkomna. Plantera även 1 vårtbjörk (Betula pendula 

Överskikt:
Klibbal (Alnus glutinosa)
Skogslönn (Acer platanoides) (1)

Mellanskikt:
Vårtbjörk (Betula pendula), (1)
Rönn (Sorbus aucuparia), (1)
Grönpil (Salix x rubens), tillbakaskurna

Buskskikt:
Druvfläder (Sambucus racemosa)
Gråvide (Salix cinerea)

Uppväxande generation:
Klibbal (Alnus glutinosa)
Skogslönn (Acer platanoides)
Hägg (Prunus padus)

Se bilder på nästa uppslag

Inköp
11 vårtbjörkar (Betula pendula fk 
JULITA E). Kostnad 4000 kr.
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fk JULITA E; kvalitet ungträd co 10 l 200-250) öster om den stora alen. 
Sammanlagd kostnad blir ungefär 4000 kr plus moms. Vid alen där 
åkern smalnas av, sparas uppkommande alskott jämte denna för att 
bygga upp en mindre algrupp.
 Sannolikt kan träden vara svåretablerade i strandkanten. Ett 
alternativ vore att spara rotskott och fröplantor invid anvisade träd 
att spara. Välj i så fall främst ljusa träd som björk eller grönpil. Även 
klibbalar kan sparas (även om de ger ett dystrare uttryck), men de är 
lätt att få att växa upp i grupper.
 Det krävs ett kontinuerligt arbete att manuellt röja bort 
uppväxande vegetation mellan de anvisande trädgrupperna.

8. Alskogen (173)

Skogens karaktär och dess negativa inverkan i landskapet
Alskogen vid Bjälkens norra strand är ung, och även om den visar spår 
av att i alla fall sågats ned en gång tidigare, är den inte äldre än att den 
är uppkommen på 1900-talet (se not 15). Skogen utgör en barriär för 
den visuella kopplingen mellan sjön och gården, vilket är mer utförligt 
beskrivet under rubrikerna Bjälken och Alarna. Till stora delar är 
skogens kanter raka, men längs någon del är den något mer uppluckrad 
med delvis fristående träd av lite olika ålder. I övrigt upplevs den som 

Alskogens interiör präglas av 
stammarnas vertikalitet som 
speglas i det mörka vattnet
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mycket homogen, med sina likåldriga och rakstammiga mörka träd. 
Skogen är mer eller mindre oframkomlig, men interiören är ganska fin 
och präglas av stammarnas starka vertikalitet som speglas i det svarta 
vattnet och runt stammarna växer frodigt grön starr och ormbunkar.

Problematik kring att ta bort alskogen
Som beskrivits i den övergripande landskapsanalysen är Bjälken av 
avgörande betydelse för landskapsbilden och därför är kopplingen 
mellan herrgården, jordbrukslandskapet och sjön av främsta prioritet. 
Det vore därför mycket angeläget att satsa resurser på att ta bort 
alskogen för att åter lyfta in sjön i landskapet så som det upplevs från 
vägarna. Emellertid är det dock inte så enkelt. En alskog går inte att 
bli av med bara för att den sågas ner. Nya friska stubbskott utvecklas 
genast och snart har en ny skog vuxit upp. Att bli av med träden kräver 
därför stubbfräsning som är en mycket kostsam åtgärd. Även om detta 
skulle utföras betyder inte det att inte strandkanten kommer att hållas 
öppen, eftersom kontinuerlig hävd behövs för att inte nya trädplantor 
ska etablera sig. Slåtter vore måhända ekonomiskt orealistiskt och 
även om bete vore det bästa alternativet är detta endast möjligt med 
nötdjur då får inte kan gå på blöta marker. I dagsläget finns dock inga 
kor på Barksätter.
 Bäst vore att diskutera åtgärder för restaurering av strandkanten 
i samråd med länsstyrelsen. Det finns två olika restaureringsstöd att 
ansöka om vilket skulle kunna underlätta företaget.24

Alskogens utbredning i landskapet

Strandkanten upplevs idag något stel 
på grund av de ensamma träden med 
jämna avstånd. Detta gör att träden i 
sig får ett större fokus.

Genom att istället placera dem i 
grupper träder de tillbaka och vyn 
över sjön blir istället dominerande. 
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Gestaltningsförslag
Istället för att ta bort hela skogen är ett annat förslag att såga ner en 
del av denna för att åtminstone öppna en viss vy ut över Bjälken (se 
landskapsplanen), samt att luckra upp de raka kanterna något på den 
kvarvarande skogen.

Insatser
Såga ner träden i den norra änden av skogen, men spara vissa grupper 
(se landskapsplanen). Löpande arbete blir sedan att röja stubbskott i 
det öppnade siktstråket med ett par års mellanrum. Arbetet utförs på 
vintern när isen är säker, och allt som sågas ned fraktas från platsen.
 Raka kantlinjer på kvarvarande skog motverkas genom att vissa 
träd sågas ner. Detta gör att trädbeståndet framöver upplevs som mer 
olikåldrigt.

9. Strandkanten, Bjälkens västra sida (138)

Strandkantens karaktär
Längs strandkanten följer en ridå av träd som stänger vyn ut mot 
Smedsudden. Från andra sidan sjön uppfattar man därför under 
sommarhalvåret endast knappt, eller inte alls, att landskapet här är 
öppet.
 Trädridån är först en utstickare av alskogen, men inte särskilt 
bred. Längre åt söder ändras karaktären då strandkanten blir brantare 
ner i vattnet, vilket gör att betesdjuren kan beta närmare vattnet och 
därmed att vegetationsstråket blir smalare. Här växer en omväxlingsrik 
blandning av lövträd, och karaktären är till stora delar ljus. Det växer 
tätt med rönn, klibbal, hägg, björk, skogslönn, en, gran och getapel.
 Anmärkningsvärda träd som finns här är gamla flerstammiga 
grönpilar, men de flesta växer numera liggandes, och döljs till stora 
delar av uppvuxna alar. Dessa indikerar att strandkanten tidigare varit 
mer öppen.

Förändringsförslag
Strandkanten har stora kvaliteter i dagsläget med sina ljusa lövträd 
som hägg, rönn och björk. Det vore önskvärt att behålla denna 
kvalitet, men att samtidigt öppna upp för att tydliggöra hur de öppna 
landskapsrummen på bägge sidor sjön hänger ihop. Ett bra sätt att göra 
detta vore dels att ta bort en del mörka klibbalar, och att höja kronorna 
på övriga träd. 

Mål
Önskad karaktär är en ljus lövkant där det från andra sidan sjön är 
möjligt att se solljuset i gräset på vallåkern och alskogen bakom.
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Insatser
Några klibbalar behålls för att skapa en gradvis övergång till alskogen 
längre norrut. I huvudsak sparas karaktärsfulla träd med flera stammar 
(eller tidigare enstammiga vars rotskott vuxit upp till nya ganska grova 
stammar). Enstammiga träd tas bort. Se vidare i listan (Appendix B) 
vilka träd det gäller.
 Stamma upp övriga träd som rönn, hägg och björk. Ta inte bort 
snedvuxna stammar, utan dessa är viktiga för karaktären, utan höj även 
lövmassan på dessa. En del liggande hägg torde inte skymma sikten 
utan kan växa vidare liggandes.
 En viss variation är önskvärd och några träd som lönn och 
vägtorn kan tillåtas behålla sina låga grenar. 

10. Smedudden (138)

De spöklika häggarna
Smedudden ligger som en gömd, men fantastiskt karaktärsfull plats 
längst bort vid hagmarkerna i söder. Strandkanten sluttar rakt ner 
mot vattnet vilket gör att djuren kan beta ända intill vilket förhindrar 
uppkomsten av en allt för bred vegetationsridå vid sjön. Trädraden vid 
sjön är mycket omväxlande och ute på udden finns en samling av fritt 
stående häggar som har utvecklat låga och breda kronor. Det är ovanligt 
att se hägg på detta vis, och de kan ge en något dyster karaktär med 
brutna grenar och många säsonger helt inkapslade i häggspinnmalens 
spöklika väv.
 Smedudden ger besökaren känslan av en plats som varit hävdad 
under långa tidevarv.

Mål
Bibehåll gruppen med häggar. Låt död ved och brutna grenar ligga kvar. 
Om det någon säsong är mindre betestryck och nya häggar växer upp 
här, vårda då dessa. Andra trädarter tas bort.

11. Hagmarken, på höjden mot skogen                   
(vid gamla Slugstorp) (138)

Betydelsefull övergång mot skogen
Hagmarken på höjden i sydväst bildar en gradvis övergång från det öppna 
landskapet mot den slutna skogen med sina spridda hagmarksträd. 
Vegetationsmönstret präglas av mörka enar och solitärgranar som 
återknyter till granarna längre uppåt skogen, grupper av skogsek, och 
fristående aspar. Särskilt vacker är en grupp om två välväxta rönnar. Det 

Se illustration på s. 4-5.
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finns också en solitärt stående klibbal som anknyter till klibbalsbrynet 
i sänkan bakom.
 Denna hagmark har stora kvaliteter för landskapsbilden och bör 
fortsätta hävdas med betesdjur. Det bör eftersträvas att behålla samma 
vegetationsmönster. I den översta delen åt vägen till skulle det kunna 
göras en nyplantering av en klibbal och en skogsek planterade ihop, 
respektive två klibbalar ihop. Dessa knyter an både till klibbalsridån 
bakom och förlänger det befintliga vegetationsmönster längs hela 
skogskanten (se plan för Barksätter, s. 66).

Kulturväxt som bosättningsspår
Ett anmärkningsvärt vegetationselement är den grupp av amerikansk 
hagtorn som gömmer sig diskret i slänten. Denna måste vara ett spår 
från tidigare bebyggelse i närheten (Slugstorp). Eftersom fröplantor 
av amerikansk hagtorn finns på andra håll på Barksätter måste denna 
grupp vara ursprungskällan.

En ny oxellund
På höjden närmare ut åt Smedsudden har sannolikt gården Slugstorp 
legat. Här finns en brant berghäll som döljs av gamla sälgar. För att 
ytterligare förstärka höjdpunkten skulle det här passa att plantera 
en dunge på dess topp. Denna skulle utgöra ett intressant blickfång 
sett från vägen. Oxlar tätt planterade ihop bildar vackra dungar med 
sina släta silveranstrukna stammar och mörka skugga, och arten vore 
önskvärd att plantera mer av på egendomen (se målen för Ovanliga 
träd på Barksätter). Träden skulle också utgöra en ekologisk resurs 
som fröbank, vilket möjliggör en större spridning av oxel i det framtida 
landskapet.
 Den nya lunden planteras i gräsytan mellan berghällarna på 
höjden. Innan en plantering görs kan det dock vara viktigt att utreda att 
en sådan plantering inte är i konflikt med höjdens arkeologiska värden 
från tidigare bosättning.

Mål
Upprätthåll nuvarande halvöppna vegetationsmönster. Plantera 3 
klibbalar och en skogsek. Etablera en ny oxellund.

Insatser
Plantera 3 st klibbal (Alnus glutinosa fk FYRIS E; kvalitet ungträd co 
th 150-200) och en skogsek (Quercus robur fk ULTUNA E; kvalitet 
ungträd co th 150-200) enligt ovan angivet mönster. Eftersom klibbal 

En ny oxellund kompletterar de gamla 
sälgarna som växer nedanför klippan 
och markerar höjden på håll. Den blir 
också ett intressant blickfång från 
vägen.
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inte är betesbegärlig av fåren behöver den sannolikt inte skyddas vid 
plantering. Kostnad för plantor är ungefär 1100 kr plus moms.
 Oxellunden etableras lämpligtvis på det sätt som beskrivs under 
Förfaringssätt vid plantering av de nya träddungarna (Appendix A). Det 
är oklart hur djupt jordtäcket är här, och detta bör undersökas först. 
Oxel klarar karga förhållanden, men inget annat än etablering av små 
plantor kan rekommenderas här.
 Ytan är uppskattningsvis 30x15 m, vilket innebär att 450 st oxel 
(Sorbus intermedia E; kvalitet häck 1/1 30-50) köpes in. Ungefärlig 
kostnad är 5500 kr plus moms.
 För en viss variation, och för att skapa en koppling till sälgarna 
nedanför höjden kan en viss inblandning av detta trädslag göras. Dessa 
blir lika höga som oxel och har en underbar blomning tidigt på våren. 
Byt i så fall ut 30 st av plantorna mot sälg (Salix caprea; kvalitet häck 
0/1 65-100).

12. Kullen (137)

Befintlig karaktär
Längst  bort i åkermarken åt sydväst finns en mjukt rundad kulle som 
idag är bevuxen med träd, främst asp, sälg, rönn och björk, men även 
någon skogsek och en. Träden fungerar här som en fin förgrundsgrupp i 
det öppna landskapet som förstärker perspektivverkan, och som bidrar 
till en gradvis övergång av vegetation mot den slutna skogen. Kullen i 
sig innebär en fin kvalitet, och särskilt när ljuset står lågt med släpande 
skuggor framhävs markernas konturformer. Denna kvalitet vore värd 
att förstärka.
 Den befintliga lövgruppen växer över hela kullen och döljer delvis 
dess konturer. Trädens kronor växer ihop, men ger inte en helt enhetligt 
sammanhållen kronvolym. Trädslagen är vanliga igenväxningsarter, och 
mycket hade vunnits på om en sammanhållen grupp med ädla lövträd 
istället växte uppe på toppen. Då skulle kullens kontur framhävas bättre, 
dess höjd understykas, och herrgårdslandskapets karaktär förstärkas.

Mål
Den nuvarande trädgruppen ersätts med en plantering av skogsek på 
höjden och i slänten ned på kullens baksida.

Insatser
Ytan för den nya eklunden är uppskattningsvis 40x25 m. Detta betyder 
att det vid etablering med små plantor behövs 1000 st skogsek (Quercus 
robur fk ULTUNA E; kvalitet häck 1/1–1/2 30–50) som kostar ungefär 
11000 kr plus moms. 
 Under Förfaringssätt vid plantering av de nya träddungarna finns 
en allmän planteringsbeskrivning att följa vid plantering. Egentligen 
finns det ingen anledning att ta ner de befintliga träden direkt, även 

Inköp:
450 st oxel (Sorbus intermedia E; kvalitet 
häck 1/1 30-50). Kostnad 5500 kr.

Inköp: 3 st klibbal (Alnus glutinosa fk 
FYRIS E) och 1 skogsek (Quercus robur fk 
ULTUNA E). Kostnad 1100 kr.

Inköp: 
1000 st skogsek (Quercus robur fk 
ULTUNA E; kvalitet häck 1/1–1/2 30–
50). Kostnad 11000 kr plus moms. 
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om en uttunning skulle kunna behövas ner i slänten på kullens baksida. 
Istället kan de befintliga träden fungera som en viss skärm till skydd 
för de nya plantorna och det skulle också innebära att landskapsbilden 
inte ändras direkt. De nya plantorna måste skyddas från bete innan de 
etablerats. När de nya plantorna etablerat sig ringbarkas kullens gamla 
träd, och de får sedan stå två säsonger, eller tills de är döda, innan de 
tas bort. På detta vis åstadkoms även en röjgödslingseffekt till gagn för 
de nyetablerade plantorna. Den befintliga eken kan troligtvis sparas, 
men bör topphuggas ifall den stått inne i nuvarande bestånd och fått 
en allt för hög och smal krona.
 När de nya ekarna är väl etablerade och blivit lite högre tas 
skydd bort, och fåren kan tillåtas beta de nedre grenarna så att en 
beteshorisont uppstår och det blir möjligt att se ljuset på höjden bakom 
och trädens mörka stammar.

Spelet mellan den ljusdränkta kullen 
i kvällssolens varma ljus, och den 
mörka sammanhållna gruppen 
av ekar på dess topp skapar ett 
intressant blickfång som markerar 
höjden och framhäver dess konturer.
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13. Sänkan (123)

Igenväxning suddar ut landskapliga samband
Sänkan är ett smalt stråk mellan två höjder Här rinner den bäck som har 
sitt ursprung upp vid Skogstorp och som sedan fortsätter ner genom 
alpartiet där skogen börjar i söder för att sedan rinna ut i Bjälken. 
En titt på jordartskartan visar att här finns lerjord, och sannolikt har 
det alltid hållits öppet här. Det mest troliga är att det använts som en 
högavkastande slåtteryta. Även om detta parti inte är skogsplanterat 
står skogen mycket nära inpå och sänkan har delvis vuxit igen, bland 
annat med gråvide. Detta har gjort att de landskapliga sambanden 
suddats ut. Det vore önskvärt att hålla partiet öppet som viltåker för 
att tydliggöra bäckens lopp i landskapet, liksom för att visuellt hålla 

Nuvarande situation skiljer sig på de avgörande punkterna att den 
blandade trädgruppen, innehållandes bland annat björk och asp, inte 
bildar en lika sammanhållen kronvolym, liksom att träden idag delvis 
döljer kullens konturer eftersom de även växer neråt backen.
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Diagram över förhållandet 
mellan mörka och ljusa land-
skapsavsnitt på Barksätter. Svart 
representerar barrskog, och vitt 
jordbruksmark och lövvegetation. 
Befintlig situation ovan, och en-
ligt de förändringar som föreslås 
i rapporten nedan.

en öppning mellan Barksätters öppna landskap som delas upp av 14. 
Gran- och tallskogen.

Mål
Håll öppet som viltåker, röj uppväxande vegetation. Det vore önskvärt 
att sluttningarna ner mot sänkan hade ett öppnare vegetationsmönster, 
eller åtminstone med ljusare träd. Detta för att motverka upplevelsen 
av sänkan som ett smalt och mörkt stråk. 

14. Barrskogen på höjden    
(90, 91, 93, 124, 125)

Befintlig situation
På höjden som delar upp Barksätters öppna jordbruksmarker växer 
barrskog med både gran och tall. Närmast vägen är det en nu öppen yta 
efter tidigare avverkning, och här är ny gran planterad, med undantag 
för lövträdsplanteringen i 15. Arboretet. Marken omfattar flera olika 
skogsbruksbestånd (90, 91, 93, 124 och 125), och som jordartskartan 
visar olika jordtyper; både sandig morän, sand och berggrund (se s. 7).

Förändringsförslag: lövträdsplantering
Eftersom det vore önskvärt att hålla jordbrukslandskapet kring 
herrgården, samt dess närmast omgivningar i ljusare lövträdsskrud och 
låta barrskogen omsluta detta längre ut, föreslås istället att omvandla 
detta parti till lövskog. Det är naturligtvis en fråga för en jägmästare 
att bedöma vilka trädslag marken är bärig för, och vilken ekonomi som 
finns för en sådan plantering. Som exempel växer dock storvuxna ekar 
vid det anslutande lövpartiet 18. Smedjan, som liksom här står på 
berggrund. I arboretet som är anlagd på sandjord, har eken gått till 
med en ungefärlig årstillväxt i år på 25 cm. Något mer kunde kanske 
önskats, men ingen av de övriga arterna haft ens en sådan utveckling. 
Undantaget är fågelbärsträden som har vuxit till med 50 cm (arten 
finns även för övrigt i andra skogsplanteringar på egendomen).
 Eftersom Barksätter är en försöksanläggning skulle här 
nya modeller av skogsbruk kunna prövas. Inspiration skulle med 
fördel kunna hämtas från Snogeholms landskapslaboratorium där 
olika planteringstyper prövas i fullskalemodell.25 Detta är försök 
där produktionsvärden, ekologiska värden och upplevelsevärden 
samordnas på olika sätt, och så skulle också Barksätter kunna arbeta 
med sitt skogsbruk för att inspirera andra skogsägare att främja olika 
typer av planteringar.
 Eftersom de nuvarande bestånden är i olika ålder, en del 
nyanlagda och andra inte avverkningsmogna, skulle detta arbete 
behöva ske etappvis. Naturligtvis innebär det större kostnader med 
lövträdsplantering både vad gäller skötsel och för stängsling.
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Alternativt förslag: ljusare tallar närmast vägen
Ifall detta inte är tänkbart, är ett alternativ till befintlig situation att 
plantera tall i en söm av varierande bredd närmast vägarna. Denna bör 
åtminstone vara 100 m djup, men ibland sträcka sig längre in i skogen. 
Eftersom tallen är betydligt ljusare än granen upplevs landskapet då 
vänligare. Särskilt som den tillåter underväxt såsom spontant inkommen 
gran, hassel och ek, minskas upplevelsen av plantage. Exempel på 
sådana här miljöer finns på Barksätter vid hjortarnas utfodring i skogen 
nära vägen till Sjöstugan.

Alternativt förslag: betesmark
Ett annat förslag vore att successivt omvandla höjden till ett 
beteslandskap, vilket också skulle göra Barksätter mycket ljusare och 
öppnare. Detta är dock kanske orealistiskt vad beträffar ekonomi, och 
möjligheter för arrendatorer att utöka betesbesättningen.

Kulturspår
Vid korsningen Strångsjö-Vingåker-Forsa Bruk finns en av egendomens 
jätteträd. En sälg som nu är dold av vegetation och bör friställas (se 
mer under rubriken Jätteträd).
 En bit därifrån längs vägen mot Vingåker finns också enorma 
buskage av doftschersmin kvarstående under träden och som vittnar 
om tidigare bosättningar. Dessa bör vårdas.

15. Arboretet (125)

Kvaliteter och möjliga problem
Den nyplanterade lövträdssamlingen innehåller olika svenska arter 
planterade i grupper. Tidigare har här vuxit granskog och arboretet 
är mycket positivt i bemärkelsen av att vara en ljus lövträdsplantering 
nära det öppna landskapet. En möjlig negativ framtida konsekvens 
skulle kunna vara fröspridning av arter som egentligen inte annars fö-
rekommer i regionen, såsom lundalm, vresalm, bok och avenbok. Att 
det skulle innebära några ekologiska problem vore osannolikt, men det 
skulle möjligtvis göra dagens vegetationsmönster mindre tydliga.

16. Allén

Alléns karaktär
Att plantera alléer som sträcker sig ut i landskapet har varit ett tydligt 
sätt att signalera herrgårdens makt, och även om det idag även 
finns andra landsvägsalléer och alléer vid mindre bondgårdar är de 
fortfarande framför allt en tydlig markör för herrgårdslandskapet.26 I 

Mörk granplantering inpå vägen

På den alternativa landskaps-
planen på s. 68 visas ett förslag 
med ny betesmark.
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denna egenskap är Barksätters allé viktig för upplevelsen av landskapet, 
både estetiskt och för den historiska förståelsen.
 Allén är heterogen, både vad gäller planteringsavstånd och 
vilka arter som ingår i den. Idag anses det oftast att alléer ska vara 
homogena enartsplanteringar, men länsstyrelsens alléinventering visar 
att det allra vanligaste alléslaget i Södermanland är blandalléer (54%). 
I Katrineholms kommun står de för 63%. De flesta av dessa innehåller 
lönn, lind, ask och ek. Även björk är vanligt.27 I Barksätters allé är de 
förekommande arterna skogslind, skogslönn, klibbal, asp, vårtbjörk, 
glasbjörk, hästkastanj, skogsek och ask. Att en allé innehåller klibbal, 
asp och hästkastanj är mindre vanligt och utmärker sig för Barksätter.28

 En viktig anledning till att olika träd planterats har helt enkelt 
varit att man tagit plantor från markerna, och då har det inte alltid 
funnits tillräckligt många av varje slag för att skapa ensartade alléer. 
När några har gått ut, har de kompletterats med nya, eller så har helt 
enkelt uppväxande frösådda träd bredvid sparats att bilda de nya 
alléträden. Mycket sannolikt gäller detta till exempel asparna, som står 
på mer ojämna avstånd än övriga träd, och eftersom detta trädslag 
knappast varit vanligt att plantera. Många av skogslindarna är likartade 
i storlek, och dessa har säkert planterats vid samma tillfälle. Eftersom 
det finns mycket rotskott efter nedsågade lindar, har det alltså funnits 
fler allélindar vid sträckningen 16.1 och 16.5, och sannolikt har den här 
varit, om inte helt ensartad, så åtminstone ursprungligen mer enhetlig.
 Alléns planteringsavstånd mellan träden i raderna varierar 
mellan 10-17 meter, men 15-16 meter är det allra mest förekommande 
måttet. Kring Bedas hus är avstånden kortare.

En allédefinition
I vardagligt tal kallas alla trädplanteringar vid vägar för alléer, men med 
landskapsarkitekturprofessorn Clas Florgårds ord ska en allé också 
ha ”en målpunkt […], en tanke [… och] intimitet, inga stora avstånd 
mellan träden.”29 Utifrån denna strängare definition står trädraderna 
visserligen ”så tätt att kronorna vidrör varandra”30 men denna intimitet 
uppnås bara undantagsvis på Barksätter, dels eftersom många träd 
saknas, och dels eftersom avståndet är förhållandevis stort och bara 
de största lindarna skapar ett omslutet rum med sina kronor.
 Herrgården är alléns målpunkt, även om den inte sträcker sig 
som en axel ut från gården. Startpunkterna är där skogen övergår i 
jordbrukslandskap, men kommer man från Forsa Bruk börjar den först 
uppe på krönet, och inte när man kommer ut ur skogen (värt att notera 
är att allén enligt 1800-talskartan då också sträckte sig in i skogen). 
 Även om en allé fyller många olika funktioner, som till exempel 
att markera ut vägens sträckning vid snö och dimma eller skänka skugga 
varma sommardagar, har det primära säkerligen varit dess betydelse 
för att ge landskapet en herrgårdsprägel. Detta är alltså dess tanke.

Rekommendationer för allén som helhet
För att främja landskapets herrgårdskaraktär bör den idag fragmenterade 
allén förstärkas som helhet och behandlas som ett sammanhängande 

Barksätters blandallé får 
sin karaktär från sitt plan-
teringsmönster och de de många 
olika trädslagen. Här syns 
skogslind (överhängande krona), 
klibbal (t v) och skogsek (t h)

Där träden är tillräckligt 
storvuxna omsluter de 
vägrummet trots de stora 
planteringsavstånden. Tyvärr är 
detta mer undantag än regel, 
då det finns stora luckor i allén.
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vegetationselement. Den bör få tydligare startpunkter som lägges i 
kanten mellan skogen och det öppna landskapet. Luckorna bör fyllas 
i med nya träd. Där det är möjligt bör de utvecklas med befintligt 
växtmaterial (rotskott eller fröplantor). I de flesta luckorna finns inget 
sådant och även om det vore önskvärt att de planterades med lokalt 
växtmaterial, så är det kanske istället rimligare att de planteras med 
inköpta plantor, av arter som redan finns representerade i allén. För 
de nya planteringarna bör ett likartat planteringsavstånd främjas 
på 15 m. Alléns utseende bör också göras mer enhetligt med högt 
uppstammade kronor för att främja vyer ut från allén och för att 
inte dela upp de öppna landskapsrummen mer än nödvändigt. Mer 
specifika rekommendationer ges under varje delavsnitt nedan:

16.1 Allén på höjden
Kommer man från hållet Forsa Bruk leder vägen ner i en sänka precis när 
man lämnar skogen. Allén får sägas börja uppe på höjden och i backen 
dit upp finns idag inga alléträd, men däremot olika träd i skogsbrynet 
som skulle kunna användas för detta syfte om de friställdes. På krönet 
växer en grupp med tätt stående stammar som vuxit upp som rotskott 
från ett nedsågat alléträd, och därefter finns några andra kvarstående 
skogslindar. Luckorna är dock många i början. På höger sida finns även 
några gamla aspar av varierande kvalitet.31 Längs denna sträckning är 
skogslinden det dominerade trädslaget, men det finns också inslag av 
klibbal, skogsek, och vårtbjörk.
 På något ställe växer en en, och det finns även flera små 
frösådda rosor på dikeskanten. Eftersom vägen går högt öppnar det 
upp sig vackra vyer ut över landskapet mellan trädstammarna.

Rekommendationer
I inventeringstabellen (Appendix B) finns mer detaljerad information av 
vad som här beskrivs.32

 Inled allén vid den stora eken nere i backen. Friställ några av 
träden i skogskanten och låt dem bilda nya alléträd som kompletteras 
med planteringar på andra sidan vägen. Komplettera övriga luckor med 
nya träd. På några håll bör detta göras genom att binda upp rotskott 
från lind. Det finns även fröplantor i två luckor (lind och ek) som bör 
skyddas och uppbyggnadsbeskäras till alléträd. Närmast entrén till 
arboretet planteras en ask för att markera denna och knyta an till 
askarna i trädsamlingen. Denna ask kan även sägas ersätta den enda 
alléask som fanns vid inventeringstillfället, men som skulle tas bort 
för nyplanteringarna. I övriga luckor planteras 20 st skogsek (Quercus 
robur fk ULTUNA E; kvalitet ungträd co, kl 150-200). Dessa anknyter till 
de andra ekarna i utkanten av det öppna landskapet och som storvuxet 
ädelt lövträd passar de bra i allén, även om de tidigare varit mycket 
ovanliga häri. Några av dem skulle kunna bytas ut mot asp för att 
bevara denna för Barksätter unika alléträdstyp.
 Vid backens krön finns en grupp av lindar som utvecklats av 
rotskott från ett nedsågat träd. Detta avvikande inslag i allén är effektivt 
för att markera krönet och för att bidra till någon variation. Denna bör 

Trädslag i allén: klibbal, lind 
och lönn. De två senare är de 
vanligaste arterna. Klibbal 
förekommer i viss utsträckning 
men är annars ett ganska 
ovanligt alléträd.
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därför behållas, men stammas upp som övriga träd.
 Det bör påtalas att de rekommendationer som här ges och 
i inventeringstabellen utgår från att prioritera alléns enhetlighet 
och helhetsverkan över de befintliga asparnas kulturhistoriska och 
biologiska värden. Som tillhörandes de största asparna i landet är de 
också säkert betydelsefulla för ovanliga organismgrupper när annan 
gammal och död ved är ovanliga inslag i landskapet. Asparna står inte 
efter övriga alléträds planteringsavstånd och många av dem är döende 
på grund av ålder. En variant till att ta bort dem är att låta dem stå kvar 
och dö, mellan de nyplanterade alléträden. Detta skulle kunna vara ett 
effektfullt inslag i allén samtidigt som dess enhetlighet upprätthålls.
 Till sist, låt de befintliga fröplantorna av rosor utvecklas till 
vackra väldoftande buskage längs vägen.

16.2 Sträckningen mellan gårdsplan och hagmarken på höjden
I sänkan mellan herrgården och vägkorset Strångamåla-Vingåker-Forsa 
Bruk finns idag några lönnar, en ask, och några gamla klibbalar. De 
flesta tidigare träd har dock gått ut. Det samma gäller en sträcka förbi 
hagmarken på höjden. Denna kommer efter beslut att planteras 2012 
med alléträd av lind och lönn blandat, och med ett planteringsavstånd 
om 15 m. Klibbalarna närmast infarten till Smedjan sparas, och övriga 
träd tas ned för att uppnå ett enhetligt planteringsavstånd.

Rekommendationer
För träden som planteras är det viktigt att det är den småbladiga 
skogslinden (Tilia cordata) som tidigare finns i allén som används 
(och inte den storbladiga parklinden som ofta planteras i alléer). 
Önskvärt hade varit att använda sig av plantmaterial på egendomen, 
men detta är kanske inte realistiskt sett till arbetsinsatser. För att få 
ett för regionen bra växtmaterial rekommenderas skogslönn (Acer 
platanoides fk Pernilla E) som är en E-planta utvald särskilt för svenskt 
klimat. Tyvärr finns ingen motsvarande frökälla för skogslind som inte 
endast blir små träd.
 För enhetlighetens och intimitetens skull bör träden planteras 
med samma avstånd från vägbanan som tidigare träd.
 Efter hand som träden växer bör de stammas upp successivt 
så de får en rak genomgående och grenfri stam till åtminstone 5 m. 
Detta gör att det fortfarande är sikt under kronorna, och hindrar att de 
stora öppna landskapsutsnitten på bägge sidor vägen delas upp mer än 
nödvändigt.

16.3 Sträckningen från Bedas hus till herrgården
Mellan det mindre lövpartiet vid Bedas hus och herrgården finns idag 
inga alléträd. Här kommer det 2012 planteras hästkastanjer med ett 
avstånd om 15 meter i raden.

Rekommendationer
Denna bit av vägen är viktig för den vy ut över Bjälken som här fås. För 

Låt de många fröplantorna av 
rosor utvecklas till blommande 
och väldoftande buskage
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att inte hindra denna mer än nödvändigt bör de nyplanterade träden 
stammas upp successivt så de får en rak genomgående och grenfri 
stam till 5 m.33 Nedhängande grenar som skymmer sikten ska tas bort. 

16.4 Allén på vägen från Stångsjö fram till lövpartiet vid Bedas hus
Sträckningen i det öppna landskapet på vägen från Strångsjö fram till 
lövpartiet vid Bedas hus är egentligen inte en allé i korrekt bemärkelse 
eftersom trädraden är ensidig. Vägen följer här på den norra sidan om 
en lägre men utsträckt höjdrygg, och på denna växer en granplantering. 
Barrträden bidrar dock med en vägg varför rumsligheten blir likartad 
som i en allé med trädrader på bägge sidor vägen. Samtidigt gör 
granarna att vägbanan här är mer skuggig, mörk och fuktig. Ibland 
strömmar kylig luft ner mot vägen.
 I övrigt präglas karaktären på denna sträcka av inledningsvis av 
klibbalar vilka sedan övergår till skogslönnar. En skogslind växer också 
i början. Några luckor finns. Utanför Bedas hus går allén genom ett 
lövparti och även här är det skogslönn planterad, med inblandning av 
några hästkastanjer, samt två glasbjörkar.

Rekommendationer
Komplettera luckor med skogslönn, klibbal och skogsek. Eftersträva 
likartat planteringsavstånd. Inled med ek, och låt skogskanten utgöra 
startpunkt för allén.
 Alléns närmaste omgivning bör också göras ljusare genom 
att ersätta granplanteringen på höjdryggen med betesmark eller 
lövträdsplantering, se vidare under 26. Höjdryggen. Ifall denna 
landskapsförändring utföres bör vägens trädrad kompletteras med 
alléträd även åt höjdryggen till.

16.5 Allén upp mot Stensborg
På vägen upp mot Stenborg finns en alléplantering med många stora 
lindar intakta, vilket gör att den här sträckningen av Barksätters vägar 
upplevs allra mest som en intim allé. Det har dock tagits ner träd för 
kraftledningarna, med stora hål i planteringen som följd, och en del 
andra träd har vuxit upp från frö eller som rotskott från lindar. Många av 
träden har grenar som hänger långt ner och bidrar till omslutenheten. 
Här utgör vägen ett gemytligt avsnitt, men eftersom all lövmassa också 
delar upp de större åkermarkerna står detta i motsättning till det 
övergripande målet att det öppna jordbrukslandskapet ska upplevas 
sammanhängande. Detta skulle kunna lösas genom att ta bort 
spontanuppkomna träd, rotskott, och nedhängande grenar. 
 Trädslagen som är representerade här är i skogslind, klibbal, 
vårtbjörk, skogsek och skogslönn.

Rekommendationer
Höj trädens lövmassor så att sikt mellan de öppna markerna möjliggörs 
under trädkronorna. Ta bort björkarna och de spontant uppkomna 
träden som inte står efter planteringsavstånd. Fyll i luckorna med nya 

Granplanteringen gör vägen 
skuggig och kall

Se s. 65 för en före- och 
efterbild av hur allén upplevs 
med höjda kronor 
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Den yttre kransen av mörka 
och sammanhållna ekar och 
lönnar ger en speciell omsluten 
karaktär åt hagen, och erbjuder 
vackra vyer i öppningarna. 

träd. På några ställen finns rotskott från lind. Bind då upp ett skott 
mot en käpp, ta bort övriga och utveckla det kvarvarande till ett nytt 
alléträd (se vidare i inventeringstabellen). Övriga luckor planteras 
lämpligtvis med klibbal, skogslönn, och skogsek. För att motverka 
kraftledningens dominans bör även luckorna här under fyllas i med 
träd, men småvuxna så att de håller sig under denna. Lämpligt hade 
varit en småväxt skogslind eftersom dess struktur, textur och täthet 
samspelar med befintliga träd. Tilia cordata ’Rancho’ blir max 10-12 
m hög och får en 5-6 m bred krona, men möjligtvis är också detta för 
högt. Andra alternativ av småvuxna träd är trubbhagtorn34, vägtorn35, 
eller hassel36. Dessa träd stammas upp så långt det är möjligt för att 
framhäva stam och möjliggöra sikt under kronorna, det vill säga att 
alléns utseende blir så enhetligt som möjligt även om vissa av träden 
inte är lika höga som övriga.
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17. Hagen vid vägskälet

Kvaliteter och potential
På en höjd över åkerlandskapet där vägen korsar sig till Strångsjö-
Vingåker-Forsa Bruk ligger en fin hagmark med en egen tydlig karaktär. 
Eftersom denna ligger på en central punkt i landskapet vore det här 
strategiskt att göra nya planteringar för att försköna landskapet.
 Kring hagmarken finns en krans av ädla lövträd och mellan deras 
kronor öppnar det upp sig flera fantastiska vyer ut över landskapet. I 
den östra kanten finns en brantare backe och här växer höga ljusa askar, 
en lönn och en asp. I de andra kanterna ut mot åker landskapet växer 
mörka och lummiga lönnar och ekar. Denna lövträdskrans omsluter 
tydligt hagen, och inne i denna växer fristående aspar och björkar som 
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inte är lika gamla. Träden är här jämnt utspridda och kullen skulle vinna 
på ett renodlande av befintliga kvaliteter.
 Hagens främsta skönhetsmässiga värden består i den om-
gärdande kransen av ädla lövträd, och de utblickar som ges mellan dessa 
träd. Det finns ett par tallar på toppen som genom att kontrastera mot 
de rundade lövträden kan de fungera som en framträdande trädgrupp 
genom att skapa vyer mot denna. De ljusa rönnarna och björkarna 
innanför den mörkare trädkransen är också en fin kvalitet, som kan 
förädlas genom en mer uttrycksfull gruppering.

Gestaltningsförslag
Kullens vegetationsmönster renodlas genom att hålla de mörka ädla 
lövträden till kransen. Det inre rummet innanför kransen får vara 
öppet med inslag av ljusare träd såsom de befintliga björkarna med 
sina lätt susande lövgardiner och de lägre rönnarna. Nya rönnar 
planteras i grupper. På sikt ska det vara möjligt att gå in under det 
ljusa tak som deras skira lövverk bildar. En del träd tas bort för att 
förstärka upplevelsen av ett inre rum innanför kransen, och för att göra 

X

X
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Befintligt vegetationsmönster 
och vyer (träd markerade med 
X tas bort)

Gestaltningsförslag med 
borttagna träd och nya 
planteringar (gröna).

vegetationsmönstret mer renodlat. Detta gör också att de två tallarna 
får en mer framskjuten position i egenskap av att kontrastera mot de 
andra trädens struktur, färg och textur.
 Grupperna av lägre rönnar bildar ett sammanhängande mönster 
som sträcker sig genom hagen och ofta är de knutna till befintliga 
björkar. De kompletteras även av hassel i ändarna på detta mönster. De 
är av samma höjd och ljusa grönska, men har ett tätare lövverk, med 
en grövre textur, och de får en mörkare skugga.
 Den yttre kransen kompletteras även med en grupp med oxel ut 
mot vägen för att förstärka inslaget av detta ovanliga träd på Barksätter. 
De är mörka som ek och lönn, men något lägre. På höstarna samspelar 
deras röda fruktsättning med rönnarnas.

Insatser
Alla aspar utom den som växer i slänten närmast vägskälet tas bort, 
liksom en mindre ek som växer i hagen. En del andra träd närmast 
vägen är redan markerade för att sågas ner inför alléplanteringen. För 
att de inte ska skjuta skott från stubbe och rötter bör de ringbarkas 

Koncept: en krans av mörka 
högvuxna träd omsluter ett inre 
rum där grupper av lägre och 
ljusare träd tillsammans bildar 
en mjuk vågrörelse. De två 
avvikande tvillingtallarna på 
höjden (orange) fungerar som 
solitärobjekt.
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några säsonger innan de tas ner. Nedsågade träd och grenar fraktas 
bort från hagen.
 Lövmassan på lönnen i backen höjs för att inte stänga vidare 
sikt, men alla befintliga stammar behålles, det är bara lövmassan på 
sidogrenarna som tas bort.
 Om så önskas skulle klibbalen skulle kunna topphuggas för att 
utvecklas till ett mer karaktäristiskt träd med flera huvudstammar.
 Nya träd planteras enligt planteringsplan. Inköp görs av följande 
arter: 13 st oxel (Sorbus intermedia E; kvalitet ungträd co, 200-250), 
14 st rönn (Sorbus aucuparia fk VÄSTERÅKER E; kvalitet ungträd co, 
250-300) och 3 st hassel (Corylus avellana fk ÖGLUNDA E; kvalitet sol 
kl 150-200). Ungefärlig kostnad är 14500 kr plus moms. Även mindre 
kvaliteter kan väljas för att minska kostnaden.
 Som med alla planteringar är det viktigt att hålla efter dem 
de första åren, med ogräsrensning och vattning. Att etablera plantor 
i en tät grässvål som det är fråga om här innebär naturligtvis mycket 
konkurrens för plantorna. Plantering och skötsel bör därför vara bästa 
möjliga. Naturligtvis måste de till en början stängslas.

18. Smedjan och lövpartiet bakom denna  
(88, 89)

Befintlig karaktär
Den gamla smedjan omgärdas av lövträd, såsom skogslönn och 
skogsek. Invid sydöstra gaveln står ett päronträd som hör samman med 
byggnadens kulturhistoriska värde.
 Åt nordväst längs med vägens nordöstra sida fortsätter 
trädpartiet som ett fint lövinslag i herrgårdslandskapet, och här präglas 

Inköp:
13 st oxel, 14 st rönn, 3 st hassel. 
Kostnad 14000 kr.

Gestaltningsförslaget visandes 
de mörka träden i kransen och 
de ljusa lägre innanför

I lövpartiet växer ljusa björkar 
och aspar samt en del ek
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det av björk, asp och ek. Vägen går högt över jordbruksmarken och 
under trädens kronor kan man se ut över åkrarna.

Mål
Partiet behålles som lövbevuxet. Ädla lövträd gynnas, runt Smedjan i 
synnerhet skogslönn. Vyn under trädens kronor från vägen mot åkern 
är viktig och behålles. Ädla lövträd som växer upp under de nuvarande 
asparna och björkarna här kan sparas men stammas upp efter hand för 
att inte skymma sikten över åkern.
 Päronträd kan bli mycket gamla, och det som växer vid Smedjan 
bör vårdas som övriga fruktträd på egendomen (det finns även någon 
frösådd planta i lövpartiet som bör få växa sig stor).

19. Kraftledningsgata och åker (87)

Vackert skålad åkermark och en mycket fin trädgrupp
Åkern öster om 16.5 Allén är vackert skålad och med ett staket runt 
denna har det möjliggjorts efterbete av fåren på vallen. Ett mycket 
fint inslag i landskapsbilden är den grupp av välväxta ekar som står på 
den backe som sträcker sig som en tunga ut i jordbruksmarken. Träden 
har mörkt gröna sammanhållna kronor, med mörka skuggor under 
det lågt ansatta lövverket vilket får dem att bli verkligt framträdande 
och ett gott exempel för inspiration på andra håll. Gruppen består av 

Det ljusa öppna landskapet syns 
nedanför backen under trädens 
kronor
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fem stora ekar och en lite lägre lönn, som växer ihop med en vackert 
utåtlutande rönn. Bakom ekarna sträcker sig kraftledningen, och här 
är marken helt igenväxt av druvfläder, brakved och örnbräken. Denna 
karaktär påminnande om ett skogshygge blir ett avvikande inslag i 
herrgårdslandskapet.
 Där den södra kraftledningen skär genom åt 18. Lövpartiet vid 
Smedjan bildas en skarp linje där träden står på rad. Denna är olycklig 
för att den disharmonierar med landskapets övriga mjukare linjer och 
döljer markens skålning.
 Kanten mellan skogen och åkern är rak, men präglas närmast 
Stensborg av lövträd. Det finns en del yngre skogsek, något av skogslind, 
en oxel samt stor asp.

Mål
Ta bort kraftledningens negativa inverkan i landskapet och integrera 
dessa partier bättre i landskapets helhet. Gör detta genom att 
avlägsna den raka trädraden i söder, och istället inkludera sluttningen 
i betesmarken. Då får detta parti också en vackrare övergång med en 
öppen slänt upp mot lövpartiet, och stämmer bättre in med landskapets 
övriga karaktär. Ytterligare en fördel med detta är att kraftledningsgatan 
inte kommer upplevas som ett icke omhändertaget slyuppslag och det 
blir dessutom mindre röjningsarbete att utföra.
 Håll även den norra kraftledningsgatan öppen genom att utöka 
betesmarken hit. Gör skogskanten mer lucker och varierad genom 
gallring och genom att sätta stängslet en bit in i skogen. Gynna de ädla 
lövträden som finns här (skogsek och skogslind, se inventeringskartan32).
Etablera brynarter som hassel, vildapel och trubbhagtorn.

Insatser
Utöka den nuvarande stängslingen upp i backen vid den södra 

Den vackra lövgruppen med 
ekar, en lönn och en rönn syns 
t h i bild

Trädridån t v om kraftledningen 
bildar en skarp linje i 
landskapet . Genom att ta 
bort den integreras den öppna 
orangemarkerade ytan i 
landskapets helhet.
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kraftledningsgatan och röj bort alla träd. Utför en täckdikning av det 
öppna diket där stängslet nu går för att göra det lättare för fåren att 
komma åt att beta sluttningen.
 Vid den norra kraftledningsgatan röjes all brakved, druvfläder 
och en bort. Stängslingen utökas att omfatta hela backen och sträcks 
en bit in i skogen. Detta tillsammans med en gallring av skogskanten 
skapar en mer lucker kant. Med fårens bete kommer alltså denna del 
av skogskanten bli mer utdragen och istället för täckande lövmassor 
kommer den upplevas mer varierad med mörka skuggor. Lägre brynarter 
som hassel, vildapel och trubbhagtorn kan med fördel planteras i den 
nya skogskanten, men dessa måste skyddas från bete tills de vuxit sig 
tillräckligt stora.
 En viss gallring av skogskanten kan göras för att främja att 
skogseken utvecklas bra, liksom de befintliga skogslindarna och 
oxelträdet (som är ovanligt på Barksätter). De riktigt stora asparna kan 
sparas.

20. Skogskanten mot Kohagsberget och 
kraftledningsgata (68, 85)

Den skarpa kanten mellan skog och åker
Som beskrivits i landskapsanalysen under Mjuka och hårda linjer i 
landskapet är kanten mot skogen rak, och ofta med skogens granar 
stående inpå åkern utan någon brynzon. Detta gör landskapet mindre 
vackert, och skogskanten är av avgörande betydelse för att göra 
landskapet mer skönt. Detta kan, som beskrivits tidigare, uppnås genom 
att låta lövträden dominera i det öppna landskapet, och därmed också 
i kanten med övergången mot skogen.
 Idag växer framför allt gran, asp och björk i skogskanten, men det 
finns också en hel del skogsek. Dessas kronor trycks ihop och blir smala 
och höga på grund av de övriga tätt stående träden. Deras förekomst 
påverkar i dagsläget inte upplevelsen av skogskanten nämnvärt. En titt 
på trädinventeringskartan över området avslöjar också att det finns 
enstaka skogslind, hassel, och skogslönn.

Befintlig situation överst. 
Trädraden vid diket stoppar upp 
landskapets rörelseenergi (se 
diagram överst t h). Genom att 
istället ta bort trädraden blir 
det öppna landskapsrummet 
större och framför allt fram-
träder dess sköna skålning 
(nedre snittet) Det upplevs 
därmed mer harmoniskt (se 
diagram nederst t h). Marken 
hålls öppen genom fårbete.

Träden står på rad, vilket 
förstärker de skarpa linjerna 
i landskapet. Se även illustra-
tionen på s. 58-59 för att få en 
bild över det ser ut när träden 
är gallrade
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Vegetationen runt kraftledningsgatan förstärker de hårda linjerna
Längs kraftledningsgatan står träden på rad vilket bidrar till de hårda 
linjerna i landskapet. Här är det dock fråga om en del fint utvuxna 
lövträd och här finns god potential att tillskapa en mjukare övergång 
mot skogen, genom att gallra ur beståndet något på ett sätt att 
linjeverkan upphör och det istället blir en lucker brynzon.

Kraftledningsgatan
Under kraftledningen röjs idag regelbundet för att hindra att träd växer 
upp i ledningarna. Dessa röjningar har konsekvent tagit ner all vegetation 
till backen, oavsett hur höga de kan bli. Karaktären påminner därför 
närmast om ett skogshygge. Nu växer här stora mängder druvfläder 
och hallon. Det finns även björk, gråvide och asp. Dock finns också en 
hel del buskar som hassel, hagtorn, rosor, skogsvinbär och krusbär, 
samt någon buskformad skogslind. 

Mål skogskanten
Skapa en djupare övergång mellan åkern och skogen med en bredare 
brynzon med lövträd. Ta bort gran närmast åkerkanten och gynna 
skogseken samt skogslind, skogslönn och hassel. Enstaka stora och fina 
aspar och björkar kan även stå kvar, men i huvudsak inriktas gallring 
på att främja ädla lövträd och hassel. Genom att ekarna friställes 
solitärt, eller i grupp med andra ekar, kan de tillåtas utveckla bredare 
kronor. Inventeringskartan visar var det i dagsläget finns ädla lövträd i 
skogskanten.
 Önskvärt vore med en bred övergångszon, med lövträd in mot 
skogen, där enstaka granar kan tillåtas, men i dagsläget finns bara 
existerande lövträd i en mycket smal remsa mot åkern. Granen skulle 
visserligen kunna tas bort en bit in, där endast enstaka fina täta granar 
friställes, och där man i övrigt antingen planterar ädla lövträd, eller 
väntar på spontan fröspridning och gallrar fram dem (det kan vara svårt 
att etablera plantor i den ganska djupa skuggan här). Ett alternativ vore 
istället att i dagsläget fokusera på den yttersta zonen där det idag finns 
lövträd, och skapa en inte särskilt djup lövträdskant, och sedan vid ett 
senare tillfälle när det är dags att avverka granplanteringen då utöka 
lövträdszonen.

Mål kraftledningsgatan
Skapa en lågskog av buskträd som hassel, hagtorn och olika buskar 
(även befintliga lindar kan ingå om de regelbundet skärs tillbaka till 
marken när de blivit för höga). En lågskog med hassel brukar utvecklas 
till en 5-8 m hög skogsyta. Eftersom dessa träd inte dör när de sågas 
ner till backen, utan bryter på nytt, kan den lätt föryngras.
 Buskar och träd som tas bort är sådana som främst 
karaktäriserar skogshyggen; druvfläder, brakved, björk, asp. Befintlig 
en kan visserligen låtas stå kvar, men är ingen prioritet.
 Fördelarna med en lågskog i kraftledningsgatan är att karaktären 
av skogshygge tas bort, liksom att landskapets hårda linjer suddas ut. 

Kraftledningen har idag en 
landskaplig prioritet över andra 
landskapselement som här vid 
allén genom att skära tvärs 
igenom
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Dessutom bildas på så sätt en bra brynzon och övergång mot skogen. 
 Vegetationsridån framför kraftledningsgatan görs mindre linjär 
genom att den gallras ut på så sätt att den ganska raka linjen av träd 
luckras upp. Träd som gynnas är skogsek, skogslönn, rönn och hassel, 
samt den tall som står ihop med den stora eken. Asp och björk tas 
bort. Några av ekarna kan eventuellt topphuggas för låta dem utveckla 
bredare, flerstammiga kronor (se vidare i inventeringstabellen32).

21. Vägen tvärs över åkrarna, mot Sjöstugan

Ett öppet landskap
Vägen mot Sjöstugan sträcker sig rätlinjigt över åkermarken och följer 
dennas kupning. Här finns idag ingen vegetation med undantag för en 
fin gammal lönn nära herrgården innan den ger sig ut över de öppna 
markerna.
 När man vandrar längs vägen känner man sig liten i förhållande 
till det vida öppna landskapsrummet, och jag har prövat olika idéer 
för att mildra denna upplevelse genom rumsskapande vegetation 
eller träd som målpunkter längs sträckan. Till slut har jag dock funnit 
det bäst att inte plantera alls, både för det vore synd att ta bort den 
landskapets storskalighet som på Barksätter kanske bara kan upplevas 
här, men också för att det skulle motverka målsättningen som sattes 
upp för landskapsskalans vegetationsmönster att plantera på höjder 
och hålla den låglänta marken öppen.

Trädrad längs herrgårdens häck
Ett förslag är dock att invid herrgården plantera en rad med små träd 
som samspelar mot häcken till trädgården. En sådan skulle markera 
vägens början, skapa en rumslighet tillsammans med häcken och 
rama in vyer ut över landskapet. Denna skulle kunna uppfattas som 
en pendang till den trädrad som följer sluttningen ner åt sjön och för 
att ytterligare förstärka detta drag 
föreslår jag därför att plantera 
benved, som ingår just i denna. 
Även om det inte i regionen är 
vilt växande37, har det planterats 
för sina dekorativa värden, med 
bland annat röda höstfärger och 
de länge kvarsittande starkt rosa 
och orangea frökapslarna. Benved 
är oftast en buske, men här kan 
de stammas upp till små träd med 
stam, som blir 3-4 m höga. Nära 
bosättningarna i landskapet är det 
rimligt att plantera mer dekorativa 
arter, och på ett mer formellt sätt. 
Det är också intressant att använda 

Förslag att plantera benved  
som med sina röda höstfärger 
och länge kvarsittande rosa-
orangea frökapslar ger ett 
färgrikt tillskott i landskapet.
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en mindre vanlig art, på ett synnerligen ovanligt sätt.
 Ett annat alternativ vore att plantera äpple av olika sorter, eller 
vildapel, i samma mönster som föreslagits ovan. De bildar också små 
träd, och är synnerligen vackra under vårens blomning.

Insats
Plantera 6 st benved (Euonymus europaeus fk ULTUNA E; kvalitet sol kl, 
co 125-150)38 på andra sidan vägen längs med häcken till herrgårdens 
trädgård. De planteras på jämna avstånd enligt angivna koordinater i 
inventeringslistan39. Med tiden stammas plantorna upp så de utvecklar 
en stam och uppfattas som små träd.

22. Åkern (87)

Böljande mjuka former
De två stora åkrarna direkt öster om 
mangårdsbyggnaden är vackert böljande, och har 
en stor kvalitet i att de sluttar upp mot skogskanten 
respektive vägen i söder. Från vägen sett är dess 
mjuka böljande linjer inte alltid påtagliga eftersom 
det inte finns något som förtydligar dessa. Lättast 
uppfattas de om man rör sig tvärs över på 21. Vägen 
till Sjöstugan och framför allt i sidoljus då skuggor 
och dagrar framhäver formerna.
 Genom att göra några strategiska träd-
planteringar i åkermarken kan vyerna från vägen 
förskönas genom att åkermarkens former görs 

Inköp:
 6 st benved. Kostnad 4500 kr.



59

mer framträdande. Samtidigt skapas intressanta blickpunkter och 
perspektivet förstärks. Därtill kan en mjukare, mer utdragen övergång 
mot skogen uppnås. Flera av de målen som satts upp för landskapsskalan 
kan därmed uppfyllas.

Mål
Plantera två ekgrupper som övergång mot skogen; en som förstärker 
och markerar ut åkerns högsta punkt och en närmare entrén till skogen 
där berget går i dagen.
 Närmare vägen i söder planteras en tvåstammig solitärask för 
att markera ut den mjuka höjdryggen, för att fördjupa perspektivet och 
för att utgöra ett intressant blickfång (Asken har här sin fördel som 
ett stort träd, med vacker kronbyggnad och en ljus lövmassa, men 
med tanke på askskottsjukan är det kanske något av en chansning. 
Därtill växer asken bäst i sluttningar med rinnande vatten, och inte på 
höjdpunkter där vattnet dräneras bort, så ett säkrare alternativ vore 
kanske att plantera en ek, vilken i stora drag uppfyller dessa kriterier).

Plantering
Titta först efter under Förfaringssätt vid plantering av de nya 
träddungarna där det beskrivs hur planteringen ska utföras. Nedan 
följer sedan mer specifika anvisningar:
 Ekgruppen mellan de två stenhällarna får gärna innehålla 
någon oxel och skogslönn i kanten eftersom dessa samspelar bra med 
eken, men ger planteringen någon variation i textur, blomning och 
höstfärger.
 Om jag inte misstagit mig är denna ytan ungefär 10 x 11 m. Detta 
betyder att det blir lämpligt med 80 plantor med skogsek (Quercus 
robur fk ULTUNA E; kvalitet häck 1/1–1/2 30–50), 10 st skogslönn (Acer 

Vy från allén med de nya 
ekgrupperna åt skogskanten 
till och det nya solitärträdet i 
förgrunden utmarkerade i färg. 
Gul prick markerar lågpunkt 
och turkos entrén till skogen. 
Se landskapsplanen på s. 66 för 
förhållandet i plan

Befintlig situation vid entrén 
till skogen ovan och med ny 
ekgrupp nedan
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platanoides fk ULTUNA E; kvalitet häck 1/1 30-50) och 10 st oxel (Sorbus 
intermedia E; kvalitet häck 1/1 30-50). Lönn och oxel blandas in bland 
de övriga ekarna men orienteras ut mot kanterna. Uppskattad kostnad 
blir då 1500 kr plus moms. Plantorna gallras när de vuxit till sig.
 Ifall det önskas planteras större kvaliteter är 10 st skogsek 
(Quercus robur fk ULTUNA E; kvalitet högstam co/kl 12-14), 1 st 
skogslönn (Acer platanoides fk ULTUNA E; ; kvalitet högstam co/kl 
12-14) och 1 st oxel (Sorbus intermedia E; kvalitet högstam co/kl 12-
14) lagom, och de sätts då med ungefär 3 m mellanrum. Uppskattad 
kostnad blir då 20000 kr plus moms.
 Ekgruppen på den högsta punkten (ungefär N6538287; 
E0561626) innehåller förslagsvis uteslutande ek, och planteras enligt 
ovan angivet sätt. Exakt utbredning bestämmes lämpligast på plats, 
men ungefärligt bör den vara åtminstone lika omfångsrik som ovan.
 För det solitära trädet i söder sätts lämpligtvis en större kvalitet 
eftersom detta då syns från vägen, och för att det inte ska förstöras av 
misstag vid arbete på åkern. Plantera två stycken i samma grop för att 
det ska få karaktären av dubbelstammighet. Sätt antingen ask (Fraxinus 
excelsior; kvalitet högstam co/kl 12-14), eller skogsek (Quercus robur 
fk ULTUNA E; kvalitet högstam co/kl 12-14), alternativt en av varje. 
Uppskattad kostnad för två träd av denna storlek är 5000 kr plus moms.

23. Lövpartiet norr om Bedas hus (129)

Karaktär och vyer
Detta mindre lövparti bidrar till på ett fint sätt till landskapets variation 
och upplevelsen för de som färdas på vägen genom det öppna 
landskapet innebär en stunds omslutande av härliga lövträd. Träden står 
spritt på så vis att gräsväxt tillåts under deras kronor, och att utblickar 
över åkrarna omväxlande öppnas och stängs. Från Strångsjöhållet 
framskymtar även herrgården mellan träden ibland.
 Främst växer här skogslönn och skogslind, samt en del hassel. 
En av de grövsta lönnarna finns här, men är inte påtaglig från vägen. 
Tre stycken lärkträd finns planterade, även två av dem inte heller är 
mer framträdande än att de sticker upp över de rundade lönnarnas 
kronor. Den av dem som står fritt åt herrgården till kommer eventuellt 
att tas ner vid anläggandet av nya alléträd. Den skulle gott kunna stå 
kvar, men ifall detta görs, borde även de andra två tas bort.

Mål
Gynna befintliga lövträd. När gallringar sker är det önskvärt att 
upprätthålla och förstärka siktlinjer mot herrgårdens gavel (i detta kan 
också uppstamning av vissa träd vara betydelsefullt), liksom vyer ut 
över åkerlandskapet.
 När nya träd släpps upp prioritera skogslönn och andra ädla 
lövträd. Gynna även blommande buskar som skogsolvon och rosor där 
de passar och inte stänger viktiga siktstråk.

Inköp:
plantor till 2 st ekgrupper. 
Kostnad, minst 3000 kr.

Inköp av solitärträd. 
Kostnad 5000 kr.

Överskikt:
Asp (Populus tremula)
Skogslönn (Acer platanoides)
Vårtbjörk (Betula pendula)
Lärk (Larix decidua)

Mellanskikt:
Vildapel (Malus sylvestris)
Skogslind (Tilia cordata)

Buskskikt:
Skogsvinbär (Ribes spicatum)
Krusbär (Ribes uva-crispa)
Druvfläder (Sambucus racemosa)
Nyponros (Rosa dumalis)
Skogsolvon (Viburnum opulus)
Vägtorn (Rhamnus cathartica)
Hassel (Corylus avellana)

Fröplantor:
Skogslönn (Acer platanoides), rikligt
Ask (Fraxinus excelsior)
Vägtorn  (Rhamnus cathartica)
Skogsolvon (Viburnum opulus)
Hassel (Corylus avellana)
Ek (Quercus robur)
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24. Bedas trädgård (136)

Skuggande aspar runt trädgården
Kring Bedas hus finns en stor trädgård med gräsmatta och gamla 
kulturväxter som äpple, vinbär, syrén och doftschersmin. En tidigare 
berså planterad med häckspirea har vuxit igen till ett stort buskage.40

 Runt omkring trädgården växer stora träd, vilket gör platsen 
skuggig stora delar av dagen. Från altanen finns en vy ut över sjön 
under de höga trädkronorna.
 Eftersom Bedas hus används mycket litet finns det ingen 
anledning att ändra på särskilt mycket i trädgården, men befintliga 
kulturväxter bör sparas. Skogslönnen som växer vid parkeringen skulle 
med fördel tas bort eftersom denna gör platsen mörk och tar ljus från 
äppleträdet bredvid.
 Egentligen präglas karaktären vid Bedas hus mer av de 
skuggande träden runt om trädgården än av trädgårdsväxterna i sig. 
De många asparna som intagit de tidigare mer öppna markerna är 
högvuxna och gör trädgårdsrummet mörkt och lite instängt. Asplöven 
som rör sig kraftigt vid minsta vindpust, förstärker upplevelsen av att 
det nästan alltid är blåsigt väder.
 För att göra Bedas trädgård till en varmare och vänligare plats 
vore det därför önskvärt att ta bort många träd runt om och med dem 
få bort karaktären av igenväxning. Se mer i 25. och 26. nedan.

Mål
Bevara befintliga trädgårdsväxter. För skötsel av fruktträden, se 
3. Fruktträdgården. Ta bort lönnen vid parkeringen som skuggar 
äppleträdet. 

25. Lövpartiet med dammen, väster om 
Bedas hus (133)

Karaktär
Väster om Bedas hus växer ett lövparti av igenväxningskaraktär 
och där finns även en damm. Här har det tidigare funnits mindre 
odlingar och idag finns det kvarstående äppleträd, krusbär, vinbär och 
jordgubbsplantor utanför vad som nu uppfattas som trädgård, det vill 
säga inom det område vilket gräset klippes.
 I utkanterna åt åkern växer planterade lönnar som bildar en 
bulligt lummig kant. Innanför denna präglas karaktären av höga aspar, 
samt en uppväxande buskskog av hassel, vägtorn och hagtorn. Det 
finns även någon enstaka mellanhög ek.
 Vid dammen som sannolikt haft flera nyttofunktioner, till 
exempel som branddamm, växer korgvide som är en kvarstående 
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kulturväxt som visar på tidigare arbete i landskapet. Denna har 
planterats för sina sega slanor och skott som varit viktiga för olika typer 
av hemslöjd, vilket också avslöjas av dess namn. Gråvidet och häggen 
som också ofta växer på fuktiga eller blöta marker har troligtvis kommit 
in senare.
 Detta lövparti bildar en ganska tät volym och döljer därför vyn 
över sjön från vägen, vilket dock inte nödvändigtvis behöver innebära 
någon nackdel eftersom denna blir desto starkare när den sedan väl 
öppnar sig (se foto på s. 12). En annan kvalitet utgör dammen som 
fyller många viktiga ekologiska funktioner i landskapet.
 Ett problem är de många höga asparna med sin 
igenväxningskaraktär eftersom de skuggar Bedas trädgård. Den rikliga 
mängden fröplantor av buskträdsarter hyser en potential för att 
utveckla kvalitativa och ovanliga vegetationsstrukturer.

Olika alternativ för förändring
Det finns flera alternativ för att förändra detta område för att försköna 
landskapet. Alternativ 1 vore att öppna vyn ner mot sjön, genom att röja 
bort träd och buskar. Enstaka högre ädla lövträd med uppstammade 
kronor kunde då behållas. I så fall vore det önskvärt att komplettera 
allén längs denna biten. Skötseln skulle då innebära manuell röjning, 
eller att stängsla och här släppa får. Alternativ 2 vore att utveckla en hög 
ädellövlund där asp tas bort och ek, lönn och andra ädla lövträd främjas. 
Alternativ 3, vilket jag kommer förespråka här, är att istället utveckla en 
lågskog av hassel, vägtorn, äpple och hagtorn, samt av viden och hägg 
vid dammen. Detta är en idag ovanlig vegetationsstruktur, även om 
motsvarigheter förr varit vanliga i form av brukade skottskogar.
 Fördelarna med en lågskog vore att Bedas trädgård skulle bli 
ljusare, att den skulle bidra till landskapets variation, samt att det är en 
rumsligt intressant vegetationsstruktur. Upplevelsen från vägen skulle 
idag vara likartad som idag, det vill säga att den döljer sikten mot sjön 
och istället dras blicken mot herrgården som skymtar mellan träden i 
23. Lövpartiet norr om Bedas. Därmed blir effekten av sjön så mycket 
större när den sedan framträder.

Mål
Utveckla en lågskog med buskträdsarter som hassel, vägtorn, äpple, 
hagtorn, korgvide, gråvide och hägg. Skogsek och eventuellt skogslönn 

Överskikt:
Asp (Populus tremula)
Skogslönn (Acer platanoides)
Skogsek (Quercus robur)
Björk (Betula sp.)
Klibbal (Alnus glutinosa)

Mellanskikt:
Ek (Quercus robur)
Äpple (Malus domestica)

Buskskikt:
Gråvide (Salix cinerea), vid dammen
Korgvide (Salix viminalis), vid dammen
Hägg (Prunus padus), vid dammen
Nyponros (Rosa dumalis)
Skogsolvon (Viburnum opulus)
Vägtorn (Rhamnus cathartica)
Hassel (Corylus avellana)
Trubbhagtorn (Crataegus monogyna)

Fröplantor:
Lärk (Larix decidua), enstaka
Asp (Populus tremula), rotskott
Skogsolvon (Viburnum opulus)
Vägtorn (Rhamnus cathartica)
Hassel (Corylus avellana)
Trubbhagtorn (Crataegus monogyna)
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kan tänkas ingå men skäres tillbaka när de blir för höga. På sikt kan 
lågskogen bilda en 5-8 m hög vegetationsvolym, och med kronor på 2 
m höjd. Behåll befintliga skogslönnar i kanterna.

Insatser
Ta bort all asp, björk och al, genom att ringbarka dessa. När de är döda tas 
de ner och transporteras bort. Detta kommer ge en röjgödslingseffekt 
för de sparade uppväxande plantorna. Andra träd som inte heller ska 
ingå i lågskogen, såsom lärk, tas också bort. Befintliga ekar kan tillåtas 
ingå i lågskogen, men skärs initialt ner till en stubbe på 1 m. Från denna 
kan de sedan utveckla flera nya stammar som växer upp samtidigt med 
övriga buskträd. Dessa kan vid ett senare tillfälle åter skäras tillbaka när 
de växer ifrån de mindre träden.

26. Höjdryggen öster om Bedas hus (133, 134)

Befintlig karaktär
På höjdryggen som följer vägen mellan Bedas hus och Barksätters 
krogen har tidigare varit slåttermark eller beteshage. Jordtäcket är 
ganska tunt och på vissa håll går berget i dagen. Närmast vägen finns 
idag en smal remsa med planterad gran (26.1) och åt sjösidan är den 
till stora delar igenvuxen av en gles skog med asp och insprängda 
skogslönnar (26.2). Här är skogen ljus med gräsväxt på marken, och 
åt vägen till är den mörk och dov. Kvarlevande vegetationsspår från 
tidigare markanvändning finns över hela ytan i form av enar och rönnar. 
 I backen ner mot sjön övergår den ljusa skogen i hagmark som 
fortfarande hävdas med betesdrift (26.3). Här finns vackra grupper 
av lönnar och stora ekar. Vissa floristiska spår som johannesört och 
jungfrulin tyder på att den hävdats som äng. Vid sjökanten finns en ridå 
med lövträd och i bortersta änden åt kyrkans mark en rad med stora 
aspar.
 Närmast Bedas i sydöst finns en sluttning med storvuxna aspar, 
med inslag av lönn och tall (26.4). Den är mycket vacker och bildar 
ett högt rum som är tillräckligt ljust för att tillåta gräsväxt och enstaka 
krusbärsbuskar.
 Rakt öster om Bedas finns en krans med lönnar, och närmast 
vägen ett parti som tidigare varit öppet (26.5). Detta visar den mycket 
bredvuxna och karaktärsfulla tallen på. Denna hade kunnat fungera 
som ett fint landmärke sett från vägen där den står på en höjd, men 
kring solitärtallen har det vuxit upp asp som redan har skuggat ut dess 
lägre grenar och som kommer att döda hela trädet om det inte friställs 
för att få mer ljus. Även del rönn förekommer.
 Söder om Bedas växer asp, lönn och två karaktäristiska 
tvillingtallar. Det är ganska öppet med vyer under kronorna ut över 
Bjälken (26.5).

En lågskog är en ovanlig vege-
tationstyp som skulle passa bra 
för att den inte blir mer än 5-8 m 
hög och kommer därmed släppa 
ner betydligt mer ljus till Bedas 
trädgård än idag. Därtill är den tät 
och håller på vyn över sjön fram 
tills åkern, där den då blir mer 
överraskande och desto vackrare. 
Lågskogen innehåller hassel, 
vägtorn, hagtorn och äpple, samt 
viden och hägg vid dammen.

Den lågt grenade och bredvuxna 
tallen har vuxit upp som ett solitär-
träd, men riskerar att skuggas ut 
och dö om den inte friställs från asp 
som omringat trädet
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Mål för höjdryggen
Omvandla hela höjdryggen till betesmark.

Mål 26.1
Ta bort all gran, men spara gamla enar, rönnar och 
ekar.
 
Mål 26.2
Utveckla mot en gles betesskog med främst ädla 
lövträd. Ta bort asp.

Mål 26.3
Bevara som öppen betesmark med träd stående 
solitärt och i grupper. Ta bort den hög med 
trädstammar och grenar som finns i bortre delen 
av hagen eftersom fåren inte kan beta bort rotskott 
och annars kommer en ny grupp av aspar uppstå 
här. Ett alternativ är att röja manuellt.
 
Mål 26.4
En asplund med rakstammiga träd och insprängda 
lönnar och ekar i mellanskiktet. Stamma upp lönn 
för att få samma rakstammiga karaktär som på 
aspar41. Sköt om så att befintliga tallar klarar sig, 
och inte skuggas ut av för närstående träd. Ta bort 
all aspsly och gran.

Mål 26.5
Bevara befintliga lönnar. Friställ tallen. Ta bort all 
asp, men rönnar kan tillåtas växa kvar.

Mål 26.6
Ta bort all asp, och ta bort träd som skymmer 
sikten mot de karaktäristiska tvillingtallarna.

Att visa på höjdryggens sträckning och göra landskapet ljusare
I enlighet med målet att göra landskapet närmast herrgården ljusare 
och till ett lövträdslandskap borde höjdryggen lyftas fram och göras 
mer öppen och vänligare. Granplantingen, som egentligen inte är 
särskilt omfattande, men ändå präglar upplevelsen av landskapet från 
vägen med sin dystra och mörka karaktär, borde tas bort.
 Önskvärt hade varit att omvandla hela höjdryggen till 
betesmark, men det är naturligtvis en fråga för arrendatorerna hur stor 
fårbesättning de kan tänkas ha.
 Andra alternativ är att fortsätta ha det som en 
skogsproduktionsyta, men att istället plantera lövträd, eller att ha 
det som en icke-produktiv yta och tillåta spontan igenväxning, men i 
gallringar gynna ädla lövträd.
 I samband med nedtagning av granplanteringen skulle allén här 
behöva kompletteras. Se vidare under 16. Allén.

Befintlig situation

Efter förslag att plantera  en 
solitärek vid flyttblocket. Notera 
även hur de höjda kronorna i allén 
gör att man uppfattar att det öppna 
landskapsrummet fortsätter bortom
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Inköp:
Solitärek. Kostnad 2500 kr

 

27. Flyttblocket

Potential
I åkermarken finns ett flyttblock där det växer en druvfläder. Här skulle 
passa att plantera en solitärek. Tillsammans skulle de komplettera 
varandra och bilda ett intressant blickfång i åkern. Eken blir stor 
och knyter an visuellt till de andra ekarna i utkanten av det öppna 
landskapet.

Insats
Ta bort druvflädern och plantera en skogsek (Quercus robur fk ULTUNA 
E; kvalitet högstam co/kl 12-14). Kostnad är ungefär 2500 kr utan 
moms.



Lövskog

Kompletterad allé Kompletterad allé

Solitärek vid flyttblock
Gallrat

Lågskog

Ask-almlund

Betesmark (öppen
och betesskog)

Omgestaltat med 
nya planteringar

Utökad betesmark

Utökad betesmark

Ny eklund

Ny oxellund

Uppstammad 
strandkant

Öppnad vy 
mot sjön

Lågskog

Friställd 
jättesälg

Öppnat stråk genom 
sänkan - viltåker

Friställd 
solitärtall

Framlyfta tvillingtallar

Nya alar

Trädgrupper som 
inramar vyn över sjön

Ny ekdunge 
vid stenhäll

Ny ekdunge 
markerar 
högpunkt

Solitärask markerar högpunkt

Dekorativ trädrad

Landskapsplan



Lövskog

Kompletterad allé Kompletterad allé

Solitärek vid flyttblock
Gallrat

Lågskog

Ask-almlund

Betesmark (öppen
och betesskog)

Omgestaltat med 
nya planteringar

Utökad betesmark

Utökad betesmark

Ny eklund

Ny oxellund

Uppstammad 
strandkant

Öppnad vy 
mot sjön

Lågskog

Friställd 
jättesälg

Öppnat stråk genom 
sänkan - viltåker

Friställd 
solitärtall

Framlyfta tvillingtallar

Nya alar

Trädgrupper som 
inramar vyn över sjön

Ny ekdunge 
vid stenhäll

Ny ekdunge 
markerar 
högpunkt

Solitärask markerar högpunkt

Dekorativ trädrad

67

Landskapsplan



Lövskog

Komple erad allé

Komple erad allé

Solitärek vid y block
Gallrat

Lågskog

Ask-almlund

Betesmark (öppen
och betesskog)

Omgestaltat med 
nya planteringar

Utökad betesmark

Utökad betesmark

Ny eklund

Ny oxellund

Uppstammad 
strandkant

Öppnad vy 
mot sjön

Lågskog

Friställd 
jä esälg

Halvöppen betesmark

Friställd 
solitärtall

Framly a 
tvillingtallar

Nya alar

Trädgrupper som 
inramar vyn över sjön

Ny ekdunge 
vid stenhäll

Ny ekdunge 
markerar 
högpunkt

Solitärask 
markerar högpunkt

Dekora v
trädrad

Alternativ landskapsplan



69

Lövskog

Komple erad allé

Komple erad allé

Solitärek vid y block
Gallrat

Lågskog

Ask-almlund

Betesmark (öppen
och betesskog)

Omgestaltat med 
nya planteringar

Utökad betesmark

Utökad betesmark

Ny eklund

Ny oxellund

Uppstammad 
strandkant

Öppnad vy 
mot sjön

Lågskog

Friställd 
jä esälg

Halvöppen betesmark

Friställd 
solitärtall

Framly a 
tvillingtallar

Nya alar

Trädgrupper som 
inramar vyn över sjön

Ny ekdunge 
vid stenhäll

Ny ekdunge 
markerar 
högpunkt

Solitärask 
markerar högpunkt

Dekora v
trädrad

Alternativ landskapsplan

Här visas ett öppnare alternativ där alskogen 
vid sjön tagits bort och det öppna landskaps-
rummet givits en tydligare helhet. Lövskogen 
får en central placering och tydlig identitet 
genom att ligga åtskiljd från övrig skog med 
den nyupptagna betesmarken.
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Sammanfattad landskapsplan
Övergripande drag för de förändringar som föreskrivs i rapporten är 
att de tillsammans gör ett öppnare och ljusare landskap dominerat 
av lövträd. De öppna landskapsrummen är mer sammanhängande, 
vilket märks bland annat av prioriterade siktstråk, öppnade vyer över 
sjön, en öppning av sänkan i väster, liksom höjda kronor på träden i 
allén och i strandkanten. På samma gång som landskapsrummet görs 
öppnare bryter även nya trädplanteringar i åker och betesmark delvis 
upp detta, skapar variation, intressanta blickfång, djup i perspektivet 
och ger en herrgårdsmässig prägel. Dessa är utformade för att göra 
höjdpartier mer framträdande och framhäva markens konturer eller 
andra landskapselement. De utgörs av tre nya ekdungar, en oxellund, 
och vid sidan om dessa några solitärträd.
 Andra drag i landskapsplanen är att göra landskapet mer 
varierat, bland annat med vackra och mindre vanliga växtsamhällen 
och vegetationsstrukturer. Så finns det en stor ädellövskog, en ask- och 
almlund, en ljus betesskog samt lågskog med hassel och vägtorn. Planen 
föreskriver vidare en ökning av ädla lövslag, och även av träd som idag 
är ovanliga på Barksätter, såsom oxel. Stora och karaktärsstarka träd 
gallras fram, till exempel skogskantens ekar, de utmarkerade tallarna 
eller sälgen i vägkorsningen.
 Skarpa linjer är borttagna för att ge en bättre harmoni åt 

Avslutning
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landskapet. Detta ses till exempel vid de tidigare kraftledningsgatan, 
och vid skogskanten, som gjorts mer lucker och utdragen med lövträd 
i brynzonen. Kraftledningsgatorna är integrerade i landskapets helhet 
genom en utökning av betesmarken och en effekt blir att det öppna 
landskapets vackra skålning förtydligas. Även omkring Bedas hus 
är ytan med betesmark utökad vilket gör omgivningarna ljusare och 
vänligare. 
 Till sist är den i landskapet centralt belägna betesmarken 
vid vägkorsningen omgestaltad på ett sätt som tillvaratar platsens 
befintliga kvaliteter och gör upplevelsen från vägen skönare.

En landskapsplanens idédeklaration
Alla landskapsgestaltningar grundar sig naturligtvis i olika idéer, även om 
dessa många gånger kan vara outtalade. Ibland är de inte bara otydliga 
för beställare och andra som berörs och tar ställning till förslagen, utan 
många gånger är landskapsarkitekterna själva inte helt klara över vilka 
idéer som omedvetet påverkar beslut i gestaltningsprocessen. Med 
detta sagt, samt att det därtill att kan vara svårt för beställare och andra 
att avgöra vad som är bra och dåligt med ett gestaltningsförslag, vill jag 
härmed, för att i någon mån kanske göra denna process lättare, försöka 
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förtydliga vilka idéer som ligger bakom de förslag som presenteras i 
rapporten.
 Det är i huvudsak två idéstråk, som ändå i någon mån får 
sägas vara besläktade, som utgör grunden för förslagen. Det ena är 
föreställningen om den vackra svenska naturen, ett ljust och varierat 
lövträdslandskap, och det andra är formspråk och motiv hämtade 
från den engelska landskapsstilen, som estetiskt dominerade 
de landskapsomdaningar som gjordes på adelns gårdar under 
1700-talets andra hälft.
 Ett annat viktig utgångspunkt i arbetet har varit att skapa en 
landskaplig helhet i en övergripande skala, där den mindre skalans 
upplevelser ingår och där alla delar är integrerade. Detta kan dock 
sägas vara en mer allmän beskrivning över landskapsarkitektens 
gestaltnings- och planeringskunnande och arbetsmetod.
 Vad beträffar idén om det sköna lövträdslandskapet, det vill 
säga vad för många är själva sinnebilden av Naturen, är detta i själva 
verket ett resultat av människans brukande av landskapet tillsammans 
med de naturliga processerna. Detta har inte minst markhistorikern 
och geografen Mårten Sjöbeck påpekat i sina skrifter.42 Det som vi 
idag uppfattar som vacker natur var ett produktionslandskap. Spår av 
dessa mönster kan idag användas som inspiration för att ge vår tids 
landskap en vacker gestalt av samma slag. Även om dagens landskap är 
av ett helt annat slag, kan samma skönhet uppnås, genom medvetna 
gestaltningsval och betesdrift i landskapet. Naturligtvis finns även 
många vackra mönster på Barksätter idag, liksom i kulturlandskap 
runt om i landet att inspireras av.
 Det är inte är så vanligt i Sverige att se solitärträd i åkrar, 
men däremot se träddungar på åkerholmar ofta. I den engelska 
landskapsstilen renodlades ofta sådana motiv, där de gavs en 
uttänkt placering och en renodlad form. En särskild omsorg lades 
vid utblickar och siktlinjer, och hur trädgrupper kunde rama in, 
förstärka perspektiv och utgöra fondmotiv. Stor vikt lades även 
vid vattenspeglar, framhävandet av markens konturer och att ge 
landskapet mjuka former snarare än skarpa linjer. Allt detta är mer 
eller mindre inarbetat i de gestaltningsförslag som givits i rapporten.
 Min metod i detta arbetet har i stora delar bestått i 
noggranna studier av de befintliga förhållandena, och sökandet efter 
en landskapets mening och betydelse. Utifrån dessa studier har 
mina förslag sedan handlat om att förstärka, förenkla och renodla 
landskapets kvaliteter. I huvudsak har det handlat om att utgå från 
vad som finns, och repetera det, eller tydligare framhäva dess former. 
Detta innebär dock inte en landskapets monotoni, utan snarare en 
mer harmonisk helhet som i sig rymmer en större variation. Förslaget 
innehåller naturligtvis även mycket nytt, men potentialen för dessa 
förändringar finns redan i landskapet.
 Gestaltningsbesluten har naturligtvis också påverkats av mina 
erfarenheter av olika vegetationsmönsters förekomst. För en större 
landskaplig variation är det naturligtvis intressant med idag ovanliga 
vegetationstyper som skulle kunna bli en stor resurs på Barksätter.
 Sammantaget kan gestaltningsförslagen troligtvis både 
uppfattas  som att de utmynnar i en reaktionär landskapsbild eller en 
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helt ny. Det kan säkert ses som en mycket försiktig omdaning av vissa, 
och som ett radikal förändring av landskapet av andra. Min förhoppning 
är dock att det ska bli något lättare att ta ställning, både till förslagen 
som helhet, och med dess detaljer, genom denna deklaration.

Slutsatser
Rapportens användbarhet
Barksätters landskap kan förskönas på olika sätt. Landskapsanalyser och 
gestaltningsarbete är till sin natur i någon grad ett subjektivt arbete, 
och grundar sig i mina erfarenheter och kunskaper. Någon annan hade 
givit andra förslag.
 Förutom gestaltningsförslagen för en skönare landskapsbild från 
vägarna och uppmärksammandet av värdefulla träd på egendomen, 
har det här presenterade materialet även flera andra företräden. 
Landskapsanalyserna kan användas som underlag för andra åtgärder 
i landskapet vid Barksätter. Vegetationsinventeringen i tabeller 
och kartor kan utnyttjas som underlag för andra typer av studier. 
För framtiden kan det användas som en historisk dokumentation. 
Förhoppningsvis kan rapporten också användas som ett pedagogiskt 
underlag i diskussioner om landskapet med de boende.
 Förslagen som ges för försköning av landskapet kan också 
tillämpas i olika grad, eller användas som inspiration för andra 
förändringar. Förhoppningsvis kan det väcka idéer för alternativa sätt 
att försköna landskapet.
 Planen bör också ses som långsiktig, där olika förändringar 
utföres olika år för att minska arbetsbelastning och för att sprida ut 
kostnaderna. Det ska dock påtalas att vissa insatser kan vara rimliga 
att samordna, såsom planteringar på olika håll, eftersom förarbete, 
stängsling, vattning och skötsel då kan utföras mer rationellt. För 
vissa av förslagen som innebär en omlagd markanvändning från 
produktionsbarrskog till lövskog eller betesmark kan det vara rimligt 
att vänta in tiden för en avkastande avverkning. 

Om kostnader
Många av de förslag som föreslås i rapporten innebär initialt inga 
större kostnader. Det beror i huvudsak på att de tar sin utgångspunkt 
i att försköna landskapet genom befintlig vegetation. Även inköps-
kostnaderna för växtmaterialet till de nya planteringarna är tämligen 
modesta, och uppgår till en ungefärlig summa om 50000 kr plus moms 
om alla skulle utföras. Större delen av kostnaderna rör sig istället 
om anläggning, stängsling och etableringsskötsel. Framför allt torde 
de största kostnaderna snarast placeras in under skötselkostnader. 
Genom medvetna gallringar efter de mål som satts upp i rapporten kan 
många nya vackra vegetationsmiljöer skapas. Beroende av hur stora 
kostnader som löpande läggs på gallringar är det alltså inte säkert att 
gestaltningsförslagen faktiskt innebär större kostnader, skillnaden blir 
istället att de utföres efter en upprättad plan.
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 Andra löpande kostnader är för skötsel av enskilda viktiga träd; 
alléns träd, gårdens vårdträd och eventuellt för fruktträd (beskärning, 
borttagande av rotskott).
 Några av de förslag som presenteras i rapporten och som 
innebär förändrad markanvändning i större skala är dock rimligtvis 
mycket kostsamma. Detta gäller i synnerhet ett eventuellt borttagande 
av 8. alskogen (173) som skymmer vyn mot sjön, liksom omvandlandet 
av 14. barrskogen på höjden (90, 91, 93, 124, 125) till lövskog eller 
betesmark. Stängslingskostnaderna för en utökad betesmark på 26. 
Höjdryggen öster om Bedas hus (133, 134) torde dock möjligtvis kunna 
täckas av inkomsterna från avverkningen av granen där.
 I någon mån innebär förslagen också att produktiv mark görs 
mindre ekonomiskt avkastande. Vad betäffar planteringar i åker, och 
betesmark torde produktionsfrånfallet vara förhållandevis marginellt, 
men annat är det naturligtvis när det kommer till barrplanteringarna, 
och denna ekonomiska faktor måste naturligtvis vägas in i bedömningen.

Slutord
Efter ett långt och intensivt arbete med denna rapport är jag nu glad 
för att till sist sätta punkt. Tiden på Barksätter var särskilt fin, och jag 
uppskattade att vandra omkring i landskapet och alla trevliga möten. 
Under denna inventerings- och analystid arbetade jag också i stora 
drag ut de idéer och förslag till försköning av landskapet som nu finns 
här i rapporten, men som det sedan tagit 7 veckor att omvandla från 
skiss till en lättfattlig och tydligt illustrerad text; med teckningar i snitt, 

Område Antal Trädslag  Art, sort, kvalitet       Kostnad före moms
    
7 11 Vårtbjörk Betula pendula fk JULITA E; kvalitet ungträd co 10 l 200-250 4000
11 450 Oxel  Sorbus intermedia E; kvalitet häck 1/1 30-50   5500
11 3 Klibbal  Alnus glutinosa fk FYRIS E; kvalitet ungträd co th 150-200 650
11 1 Skogsek  Quercus robur fk ULTUNA E; kvalitet ungträd co th 150-200 450
12 1000 Skogsek  Quercus robur fk ULTUNA E; kvalitet häck 1/1–1/2 30–50 11000
17 13 Oxel  Sorbus intermedia E; kvalitet ungträd co, 200-250  5000
17 14 Rönn  Sorbus aucuparia fk VÄSTERÅKER E; kvalitet ungträd co, 250-300 7000
17 3 Hassel  Corylus avellana fk ÖGLUNDA E; kvalitet sol kl 150-200  2500
21 6 Benved  Euonymus europaeus fk ULTUNA E; kvalitet sol kl, co 125-150 4500
22 80 Skogsek  Quercus robur fk ULTUNA E; kvalitet häck 1/1–1/2 30–50 1250
22 10 Skogslönn Acer platanoides fk ULTUNA E; kvalitet häck 1/1 30-50  100
22 10 Oxel  Sorbus intermedia E; kvalitet häck 1/1 30-50   150
22 >100 Skogsek  Quercus robur fk ULTUNA E; kvalitet häck 1/1–1/2 30–50 >1500
22 2 Ask  Fraxinus excelsior; kvalitet högstam co/kl 12-14* (Alt. skogsek) 5000
27 1 Skogsek  Quercus robur fk ULTUNA E; kvalitet högstam co/kl 12-14 2500
    
           Totalt 51100

Sammanfattning av föreslagna 
inköp av växtmaterial
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plan och vy, med diagram, fotomontage och planer, med tabeller och 
inventeringskartor.
 Det är min stora förhoppning att arbetet ska vara användbart 
för KSLA, styrelsen för Barksätter och alla som på något vis arbetar i 
och med Barksätters landskap, och jag hoppas också att förslagen ska 
uppfylla de förväntningar som hade satts upp i och med upprättandet 
av detta projekt. Kanske har också min blick för Barksätter som 
utomstående i någon mån kunnat få läsaren av denna rapport att se på 
landskapet med nya ögon: att se alla de kvaliteter som finns där idag, 
både de framträdande, men också uppmärksamma de mer dolda; att 
lyfta fram landskapets potential, att se vad det framtida Barksätter 
skulle kunna vara. Glädjande vore om det kunde inspirera till att sätta 
igång andra nya tankar. Det finns alltid olika framtider i allt, det gäller 
bara uppmärksamma dem för att kunna väcka dem.

Daniel Nilsson, Malmö, 27 augusti 2012, 
och reviderad den 8 maj och 18 november 2013.

Jag vill tacka alla som på olika vis hjälpt till med detta arbete;

Rositza Velikova
som gjort alla inventeringskartor i GIS.
Tack för allt uppoffrande arbete. Jag är mycket tacksam för din hjälp.

Lena Gustafsson, 
för all möjlig hjälp och för arbetet med excelfilen.
Jörgen Gustafsson, trafikverket,
för uppgifter om kompletteringen av allén. 
Roland Gustavsson, SLU Alnarp,
för diskussion om alskogen.
Jan Karlsson,
för uppgifter om kompletteringen av allén.
Ewa Rosén, länsstyrelsen Södermanland,
 för diskussioner kring alskogen och restaureringsstöd. 
Rikard Sellberg, länsstyrelsen Södermanland,
för diskussioner kring allén och alskogen samt för rapporten Allé-
inventering i Södermanlands län.
Bibliotekarierna på stadsbiblioteket i Katrineholm.

Sist men inte minst, tack också till alla boende runt omkring på 
Barksätter för all vänlighet och alla trevliga samtal! 
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1 Se appendix C för fullständig uppdragsbeskrivning. Det kan hämtas på   
 http://www.ksla.se/publikationer/ovriga-publikationer/barksatter-
 landskapsplan-appendix/
2 Detta är det vanliga sättet att mäta träd inom landskapsarkitektur, biologi 
 och närliggande discipliner. Inom skogssammanhang mäts istället diameter. 
 Denna siffra kan fås genom att dela stamomfånget/3,14 (pi).
3 Det är värt att påpeka att en GPS inte är på metern exakt, varför koordinat-
 angivelserna i tabellen och punkterna på kartan är något ungefärliga.
4 Emanuelsson 2009.
5 Gren 1998, s. 44.
6 Emanuelsson 2009.
7 Gustavsson & Ingelög 1994.
8 Se Rask 2004, s. 168.
9 Se boken ”Försvunna gårdar och torp på Barksätersmon”, Ericsson.
10 Ibid, s. 8.
11 Detta ska dock inte betyda att det måste föreligga ett antagonistiskt 
 förhållande mellan ett rationellt produktionslandskap och ett skönt 
 landskap, men ofta finns ingen tanke bakom hur produktionslandskapet 
 planeras annat än vad som vid förstone kan upplevas som mest produktivt.
12 Drake 1909, s. 102.
13 Rask 2004, s. 168; Epost från Ewa Rosén på länsstyrelsen 2012-08-27.
14 På några håll står träden vid kraftledningen mer i grupper eller solitärt, vilket 
 kan tas som inspiration för hur landskapet kan förskönas.
15 Den har vuxit upp under 1900-talet. Både på kartor från 1780-talet (i Rask  
 2004, s. 168), och häradskartan från slutet av 1800-talet finns ingen skog 
 utmärkt. På den senare är marken utmärkt som sank äng, det vill säga 
 slåttermark. På ekonomiska kartan från 50-talet finns skogen, men har där 
 en mindre utbredning. Epost från Ewa Rosén på länsstyrelsen 2012-08-27.
16 Muir 2009, s. 44.
17 Ibid, s. 33.
18 För trädet är detta inget problem i sig, men det gör i alla fall att det inte 
 uppfattas som ett särskilt stort exemplar.
19 Påhlsson 1998, s. 203.
20 Dunér & Dunér 2004, s. 303.
21 Se Nilsson 1986, s. 52-98.
22 Se www.svepom.se
23 Se brev ankommet 2008-12-04 till Kungliga skogs och lantbruksakademin.
24 E-post från Rikard Sellberg 2012-08-17 och Ewa Rosén 2012-08-27, bägge  
 på länsstyrelsen. Om det är intressant att öppna upp vyn över sjön som 
 ett restaureringsprojekt av den sanka ängen som tidigare låg här är det 
 lämpligt att kontakta Ewa Rosén i frågan. Jag har varit i kontakt med henne 
 om möjligheten att få bidrag vid ett sådant projekt. Hon har epost: 
 ewa.m.rosen@lansstyrelsen.se
25 http://www.slu.se/sv/fakulteter/ltj/resurser/snogeholmslandskapslabora-
 torium/bakgrund/
26 Bengtsson mfl, 1996, s. 18; Gustavsson & Ingelög 1994, s. 260; Höök 
 Patriksson 1998, s. 130.
27 Claesson 1986, s. 5.

Noter
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28 Siffror för de tre arternas förekomst i blandalléer är för Södermanland 
 resp. för Katrineholms kommun de följande: klibbal 17%/17%; asp 6%/9%; 
 hästkastanj 9%/4%. Ibid.
29 Florgård 1994, s. 80.
30 Ibid, s. 77.
31 Dessa räknas som jätteträd, läs vidare under Träden på Barksätter; Jätteträd.
32 Appendix B: Barksätters träd, inventering presenterad i tabeller och kartor  
 kan hämtas på http://www.ksla.se/publikationer/ovriga-publikationer/  
 barksatter-landskapsplan-appendix/
33 Detta gör visserligen att de inte får samma stam- och grenstruktur som de 
 befintliga hästkastanjerna. Dessa har tidigare topphuggits och har flera 
 huvudstammar som delar sig lågt ner. Sikten över det öppna ljusa landskapet 
 är dock viktigare vad beträffar de nya planteringarna (särskilt som kastanj 
 tillhör de allra mörkaste och skuggigaste lövträden).
34 Max 8-10 m hög.
35 Max 4-6 m hög.
36 Hassel är möjlig att utveckla till enstammiga små träd om basalskotten 
 årligen tas bort på samma vis som lindarnas stamskott. Sådana träd kunde 
 tidigare påträffas i det gamla kulturlandskapet genom att bonden lät en 
 stam gå upp, och där basalskotten aldrig hann bilda nya stammar innan de 
 betades av djuren. Hassel blir 5-8 m hög.
37 Det är vilt i sydligaste Sverige, och söderut i Europa.
38 Ungefärligt pris för 6 st av denna kvalitet är 4500 kr plus moms. Om större 
 kvalitet kan hittas kan dessa gärna planteras, men plantskolorna brukar 
 inte tillhandahålla trädkvalitet av benved. För adress till inventeringslistan,  
 se not 32.
39 Observera att dessa inte är helt exakta.
40 Eftersom huset inte används så ofta, och det finns en altan, skulle en berså 
 knappast fylla en funktion, varför den bäst får fortsätta växa som ett buskage. 
 Skulle det dock önskas att restaurera den vore det bästa sättet troligtvis 
 att skära ner hela till backen, och därefter bygga upp en ny häck i den yttre 
 ringen samtidigt som alla rotskott i det inre rummet fortsättningsvis tas 
 bort.
41 Se vidare över aktuellt område i Appendix B: Barksätters träd, inventering  
 presenterad i tabeller och kartor som hämtas på http://www.ksla.se/
 publikationer/ovriga-publikationer/ barksatter-landskapsplan-appendix/
42 Se till exempel Sjöbeck 1973.
43 Gustavsson & Ingelög 1994, s. 175.
44 Frösådda träd som grävs upp och flyttas behöver mellanodlas i ogräsfri jord 
 för att etableringen ska bli så bra som möjligt. En mindre bit åkermark skulle 
 tillfälligt kunna avsättas för detta, men sättet är naturligtvis resursintensivt. 
 Ibid, s. 177.
45 Frön som samlas in odlas i så fall förslagsvis upp genom kontraktsodling med 
 en plantskola.
46 Ibid, s. 175-190. 
47 EU-norm för uppstamning över vägbana är 4,75 m. Vollbrecht, Alm & 
 Veltman 2001, s. 44.
48 Ibid.
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Appendix A: Om plantering

Om växtmaterialets kvalitet

Växtmaterialets kvalitet
Vid plantering av nya träd är det naturligtvis betydelsefullt med ett bra 
och anpassat växtmaterial. När man som i detta fall planterar i kultur- 
och naturlandskapet är det också mycket viktigt att använda regionalt 
genmaterial med hänsyn till landskapets ekologi.43

 I plantskolorna saluförs samma arter som finns på Barksätter, 
men som kan ha en annan proveniens (ibland till exempel från 
mellaneuropa) och som här inte är fullständigt anpassade. För att 
undvika att genmaterial av för platsen sämre kvalitet blandar upp sig 
med det sörmländska i framtida växtgenerationer, vore det önskvärt 
att använda lokalt material från Barksätters egendom.

Vilket växtmaterial ska användas?
Det finns tre sätt att använda lokalt växtmaterial för framtida träd 
på Barksätter; att flytta befintliga frösådda träd,44 att så ut frön från 
existerande träd,45 eller att utveckla träd på plats från befintliga 
frösådder eller rotskott genom gallring (och uppbyggnadsbeskärning). 
Det sista sättet är mycket resurseffektivt ifall rätt kunskap finns, och är 
då både billigare, innebär en säkrare etablering samt ger många gånger 
ett bättre resultat. De två övriga sätten är mer resursintensiva, och är 
därför kanske inte fullt realistiska i detta fall. Näst bästa alternativ är 
då att köpa in svenskt växtmaterial. Det finns ett kvalitetssystem som 
kallas E-planta, och växter märkta med detta i plantskolan har ett 
garanterat svenskt ursprung, vilket innebär att de kommer åtminstone 
från någon näraliggande region.

Rekommenderade sätt att etablera nya träd på Barksätter
Eftersom detta arbete innehåller en noggrann inventering på Barksätter 
rekommenderas i många fall utvecklandet av nya träd från rotskott eller 
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frösådder (på positioner där underlag finns). Särskilt föreslås denna 
metoden för kompletterandet av 16. Allén, och vid utvecklandet av nya 
vegetationsstrukturer vid 20. Skogskanten, kraftledningsgatan och 25. 
Lövparti och damm.
 För etablerandet av träd på positioner där det inte finns befintliga 
rotskott eller fröplantor föreslås istället inköp av plantskoleträd av 
typen E-planta så långt det är möjligt. För de områden i detta arbete 
där det finns förslag till nya planteringar anges för enkelhetens skull 
sort- och kvalitetsspecifikationer som kan användas vid beställning 
hos vanliga plantskolor. Skulle stiftelsen vara intresserad av det mer 
resursintensiva sättet att ta fram plantorna på egendomen, vilket ju 
var förfaringssättet förr, vore det desto bättre eftersom träden här är 
genetiskt anpassade till regionen.
 Mer om växtmaterialets kvalitet och etablering finns att läsa i 
”Det nya landskapet”46.

Förfaringssätt vid plantering    
av de nya träddungarna
De tre ekdungarna och oxeldungen som föreslås i gestaltningsförslagen 
(se vidare under avsnitt 11., 12., och 22.) planteras lämpligtvis efter 
följande förfarande; Ytor som ska planteras plöjs och luckras, och 
jämnas sedan till. För att minska arbete med ogräsrensning de första 
säsongerna spänns lämpligtvis en mypexduk ut, i vilken man sedan gör 
mindre hål där plantorna grävs ner. Ytan stängslas av efter plantering 
för att hindra att de förstörs av betesdjur.
 Trädgrupperna kan etableras på olika vis, till exempel med 
stora träd för en mer direkt effekt, men jag förordar ändå plantering 
med små plantor, vilket ger en säkrare etablering och mindre risk att 
planteringen ska se stel och anlagd ut. Efter bara några år brukar en 
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sådan växt ikapp en plantering med större plantkvaliteter.
 Plantorna sätts ut med ungefär 1 m mellanrum, och gallras 
sedan ut efterhand. Det är dock viktigt att undvika att de sätts i rader 
och exakta avstånd, vilket sedan ger ett stelt uttryck. Släng därför 
ut plantorna på ett ungefär, det gör inget om vissa hamnar närmare 
varandra, eller om två hamnar i samma hål.
 Det bör dock understrykas eftertryckligt att gallringen är av 
yttersta vikt, och innebär naturligtvis arbetsmoment längre fram. Det 
är också här dungarnas karaktär bestämmes till stor del, och detta 
arbete bör utföras av folk med ett estetiskt sinne och som har god 
kännedom om hur olika träd utvecklas över tid. Målet är att dungarna 
ska se självsådda ut, med varierande avstånd mellan stammarna.

Uppbyggnadsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärning är avsedd för att forma trädens struktur, det 
vill säga hur stammar och grenar ska forma kronan. För de träd som 
planteras där intentionen är att de ska se ”naturliga” ut behövs i regel 
ingen uppbyggnadsbeskärning. För mer formella träd som i allén är det 
dock av betydelse. Tidigare har detta inte alltid gjorts, utan träden har 
planterats och har sedan fått växa på tills några grenar stört och de har 
då tagits bort. 
 De nya träden i allén bör ges en högt uppstammad krona, med 
en genomgående stam åtminstone upp ovan grenarna. Det är viktigt att 
stammen blir rak. Kronhöjden höjes successivt till åtminstone 5 meter. 
Detta är viktigt för större transporter,47 men även för upplevelsen av 
allén i landskapet.  Gestaltningsintentionerna för kompletteringen av 
allén är att skapa ett luftigt rum under kronorna, med tydliga utblickar 
över landskapet samt för att allén på håll inte ska bli en allt för tydlig 
skärm som delar upp landskapet. Det ska alltså gå att se hur det öppna 
landskapet fortsätter sträcka ut sig på andra sidan allén. Kronhöjden 
gäller inte bara över vägbanan, utan runt om hela stammen. 
 Uppbyggnadsbeskärning ska utföras av fackman. Mer läsning 
om detta finns till exempel i ”Nya beskärningsboken”.48

Appendix B. Barksätters träd, inventering presenterad i tabeller och 
kartor, och C. Uppdragsbeskrivning finns att läsa på 
http://www.ksla.se/publikationer/ovriga-publikationer/barksatter-
landskapsplan-appendix/
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