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N orm al m arkbered ningsinsats genom harvning (höst år 0 eller
vår år 1), 2 m rad avstånd .
Ingen hägnad .
Planteringen sker som rad vis bland ning m ellan d ouglasgran och
hybrid lärk i syfte att med en lågskärm av hybrid lärken skapa ett
gynnsam t m ikroklim at för d ouglasgranen. Hybrid lä rk planteras i
varannan rad (2,5 m avstånd m ellan plantorna) och d ouglasgran i
varannan rad (2 m avstånd m ellan plantorna).
N orm al (april-m aj) vårplantering (år 1) av sn ytbaggebehand lad e
lärk- och d ouglasplantor, alternativt snytbaggebehand ling i fält
efter plantering om plantorna är för stora för behand ling i
plantskolan. Douglasplantorna bör vara vitalitetstestad e och
testen d okum enterad före plantering.
Snytbaggeom behand ling av alla plantor (vår år 2), ytterligare
snytbaggebehand ling (vår år 3 och senare) beroend e på hyggenas
åld er och eventuella and ra huggningar i närom råd et.
Kem isk vegetationsbekäm pning vid behov genom
punktbehand ling kring d ouglasplantor (somm ar år 2 eller senare
beroend e av hur snabbt m arkbered ningen växer igen).
H jälpplantering av d ouglasplantor (vår år 2 och vår år 3)
beroend e av avgångarnas om fattning och tillgängligt m aterial.
Tills vid are ingen tvingand e viltskyd d sbehand ling m en d etta kan
ev få om prövas senare. Viltskyd d sbehand ling rekom m end eras
om d et är högt vilttryck och m arkägaren accepterar kostnad en
Stånd ortsegenskaper och plantering d okum enteras enligt särskilt
protokoll, bilaga 1.

I övrigt gäller att m åna om god plantvård och val av bra
planteringspunkter. Söd ra har tagit fram en ny planteringsstand ard
som beskriver valet av planteringspunkt på olika m arktyper sam t
uppföljningsm etod er för såväl m arkbered ning som plantering.
Stand ard en bör tilläm pas och upp följning utföras regelm ässigt äv en
på od lingstesterna av d ouglasgran.
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