Barksätters Egendom – Huvudriktlinjer, strategi och övergripande mål
Beslut den 11 november 2020 av Barkätters förvaltningsstyrelse.

Barksätters egendom
Mary Francke Gustafsson donerade 1983 Barksätters Egendom till Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien. Akademien förvaltar Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons Donation, Barksätters
egendom.
Egendomen omfattar totalt 640 ha mark varav 524 ha är produktiv skogsmark, 82 hektar åker- och
betesmark, 24 hektar impediment och 10 ha tomtmark och övrig mark. Till fastigheten hör även 106
ha vatten. Fastigheten har ett omfattande byggnadsbestånd med höga kulturvärden och är av typisk
sörmländsk karaktär med åkermark och beten koncentrerade runt gårdscentrum.
Skogsmarken är relativ fattig på höga naturvärden men har en del kulturlämningar i form av gamla
torpställen. Boniteten är relativt god, 9,2 m³sk/ha och skogarna domineras av barrträd. Skogen är
certifierad enligt FSC och PEFC, vilket innebär att markägaren åtar sig att följa en standard som ska
ge ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. 54 ha, dvs. ca 10 %, av skogsmarken är
avsatt för natur- och kulturvård.
Mary Francke donerade 1988 en aktiepost om ca en million kronor. Detta blev grunden till Mary
Francke-Gustafsons fond. Avkastningen ska nyttjas enligt bestämmelser, fastställda för Mary FranckeGustafsons Donation, Barksätters egendom. Av den resterande årliga avkastningen ska ¾ stå till
styrelsens för Barksätters egendom förfogande för behov vid Barksätter.

Uppgift enligt donatorn
För framtiden bevara egendomen i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning inom jordbruk,
skogsbruk och husdjursskötsel. Del av avkastningen ska användas för främjande av utvecklingen i
svenskt jord- och skogsbruk genom utdelning av anslag till forskning och upplysning, stipendier,
reseanslag och belöningar, efter ansökan eller på akademins initiativ.

Huvudriktlinjer och övergripande mål
•

Barksätters egendom bedriver ett hållbart jord- och skogsbruk med hänsyn till fastighetens
natur- och kulturhistoriska värden.

•

Barksätter är en försöksgård för en viltanpassad skogsskötsel där olika forsknings- och
demonstrationsprojekt kan bedrivas. Ledord är: Vilt i balans med skogs- och jordbruk.

•

Den ekonomiska avkastningen uttryckt som nettoresultat efter skatt ska över en rullande
3 årsperiod uppgå till 350 000 kr per år i 2020 års penningvärde.

Strategier för Barksätters förvaltning
Målgrupper
Olika målgrupper som kan ha synpunkter på hur fastigheten sköts:
1. Akademiledamöter
2. Hyresgäster, jordbruksarrendator, jägare och forskare.
3. Närmsta grannar
4. Besökande natur- och kulturintresserad allmänhet.

Forskning, utveckling och upplysning
•
•
•
•

Uppmuntra och bevaka möjligheterna att bedriva forskning inom jordbruk, skogsbruk,
husdjursskötsel och landskapsvård på fastigheten. De närmaste åren ska projekt kopplade till
vilt, jord- och skogsbruk i balans prioriteras.
Fastigheten ska kunna användas i pedagogiskt syfte för utbildning, försök och forskning.
Exkursioner och visningar ska genomföras på fastigheten för att informera intresserade
grupper om verksamheten.
En god beskrivning av fastighetens natur- och kulturmiljövärden ska finnas tillgänglig.

Skogsbruket
•
•
•
•
•
•
•
•

Hög och uthållig ekonomisk avkastning ska eftersträvas, med beaktande av hög ambition för
natur- och kulturmiljövård.
Skogen ska vara certifierad.
Marknadsanpassad avverkningsnivå som förenas med en aktiv virkesförsäljning.
Sköta skogen så att framtida kalamiteter såsom stormfällningar och insektsskador minimeras.
Bevara och utveckla den biologiska mångfalden.
Där det finns skäl, sköta skogen med hänsyn till allmänhetens behov av rekreation och andra
sociala aspekter.
Omläggning av skogsföryngringsmetoderna för att gynna tall eller barrblandskog där detta är
möjligt.
De avverkningsmogna grandominerade bestånden avverkas om möjligt under den första femårsperioden (2020–2024), vilket innebär 23 hektar per år. Virkesmarknaden behöver beaktas
inför beslut om årlig avverkning.

Jordbruket
•
•
•
•
•

Hög och uthållig ekonomisk avkastning ska eftersträvas, med beaktande av hög ambition för
natur- och kulturmiljövård.
Arrendet ska vara marknadsmässigt och med en arrendator som är införstådd och bidrar till
Barksätters utveckling i enlighet med donators önskemål.
Investeringar i ekonomibyggnader och inventarier ska vara ekonomiskt motiverade och
framtidsinriktade.
Åker och betesmarker ska vara väl skötta och med en produktion som är långsiktigt uthållig
och minimerar negativ påverkan på omgivande miljö.
Möjlighet att ha en varierad växtföljd.

Permanent- och fritidshus
•
•
•
•
•

Uthyrning av såväl fritids- som permanentbostäder ska ske på marknadsmässiga villkor med
bästa möjliga ekonomiska avkastning.
Hålla en efterfrågestyrd standard och ta hänsyn till bostädernas natur- och kulturmiljöer.
Underhålls- och övriga driftskostnader ska långsiktigt balanseras mot hyresintäkter så att ett
positivt ekonomiskt resultat kan uppnås.
Investeringar i permanenthus för ökad standard kan ske om lokal marknad föreligger.
Genom aktiva åtgärder utöka användningen av Bedas hus, med företräde för forskare och
akademiledamöter.

Jakt och Fiske
•
•
•
•
•
•
•

Utföra god viltvård med balanserade viltstammar av bra kvalitet och med begränsade skador
på skogs- och jordbruksgrödor.
Jakt- och fiskearrendet ska vara marknadsmässigt.
Jakt och fiske ska bedrivas ansvarsfullt och på ett etiskt riktigt sätt.
Klövvilt hålls på en rimlig nivå så att skador på jordbruks- och skogsmark minimeras.
Utfodring av vilt ska på sikt upphöra, förutom för åteljakt för vildsvin.
Se över markägarrepresentation i älg- och kronskötselområden.
Samverkan med grannfastigheter.

