Skogsskifte Ljungby, 72 ha
Ljungby Fallnaveka 2:3 del av
Skogsskifte beläget ca 10 km nordost Ljungby och ca 40 km söder Värnamo. Huvudsakligen
bestående av skog i yngre åldersklasser. Skogsmark ca 48,3 ha med virkesförråd om ca 3 500
m3sk och impediment ca 23,7 ha. Bonitet ca 6,0 m3sk/ha och år. Jakt på älg, vildsvin, rådjur
mm.

Prisidé: 3 800 000 kr. Anbud senast 2022-05-12

Skog & Lantbruk Växjö
Bernt Fransson, Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
Telefon: 070-39 69 720, e-mail: bernt.fransson@skogochlantbruk.nu

Skogsskifte Ljungby, 72 ha

Om fastigheten
Typ: Skogsskifte
Areal: ca 72,1 ha
Pris: Anbud
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby

För visning kontakta
nedanstående:

Kontaktpersoner

Skogsskifte Ljungby, 72 ha
Ljungby Fallnaveka 2:3 del av

Beskrivning
Skogsskifte beläget ca 10 km nordost Ljungby och ca 40 km söder
Värnamo. Huvudsakligen bestående av skog i yngre åldersklasser.
Skogsmark ca 48,3 ha med virkesförråd om ca 3 500 m3sk och
impediment ca 23,7 ha. Bonitet ca 6,0 m3sk/ha och år. Jakt på älg,
vildsvin, rådjur mm.

Bernt Fransson
Fastighetsmäklare
Tel: 070 – 39 69 720

Belägenhet
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Skogsskiftet ligger ca 10 km norr Ljungby, ca 40 km söder Värnamo och ca
140 km ( 1,5 h) nordost Helsingborg.
Jan-Anders Jansson
Skogstekniker
Tel: 076 – 042 20 28
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Vägbeskrivning
Från Ljungby kör (väg 25) mot Växjö. Efter
ca 5 km sväng vänster i Tutaryd mot
Torlarp. Efter ytterligare ca 300 m återigen
sväng vänster mot Torlarp. Efter Ytterligare
ca 2,5 km vid gården Ramskog sväng höger
in på skogsbilväg. Kör ca 800 m och sväng
vänster. Kör ca 600 m. Skogsskiftet ligger
på båda sidor om vägen. Skyltat. Se vidare
bifogade kartor.
Koordinater i Sweref 99 X=6301250
Y=451770

Fastighet
Ljungby Fallnaveka 2:3 del av
Skogsskiftet utgör del av Fastigheten
Ljungby Fallnaveka 2:3 och måste genom
Lantmäteriförrättning fastighetsbildas
(avstyckas) alternativt fastighetsregleras till
annan fastighet. Köparen svarar för
kostnaden för Lantmäteriförrättningen.
Areal
Areal enligt fastighetskarta: 78,54 ha
Areal enligt Skogsbruksplan: 72,1 ha
fördelat enligt följande:
Produktiv skogsmark
Myr/Kärr/Mosse
Vägar och kraftledning
Summa

48,3 ha
23,7 ha
0,1 ha
72,1 ha

Taxeringsvärde
Skogsskiftet utgör ingen självständig
taxeringsenhet utan ingår i större enhet.
Lån och Inteckningar
Skogsskiftet överlåts obelånad och fri från
penninginteckningar.
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Ägare
1/1 Christer Fahlberg, Lagan

Byggnader
Skogsskiftet är byggnadsfritt.

Skog och Mark
Skogsmark
Skogsmarken är bevuxen med i huvudsak skog i yngre åldersklasser och
äldre tallskog på torvmark. Inför försäljningen har ny skogsbeskrivning
upprättats i mars 2022. Tillsammans är den produktiva skogsarealen enligt
skogsbeskrivningen ca 48,3 ha med bonitet om ca 6,0 m3sk/ha och år,.
Virkesförrådet är uppskattat till ca 3 500 m3sk. Nuvarande skogstillstånd
bedöms till Tall ca 51 %, Gran ca 42 %, medan björk och övrigt löv ca 7 %.
Se vidare bifogade utdrag av skogsbeskrivningen.
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Mosse, berg och övrig mark (Impediment)
På Skogsskiftet finns enligt skogsbeskrivningen mossmark om tillsammans
ca 23,7 ha samt övrig mark för vägar mm om ca 0,1 ha.
Natur och kultur
Skogsstyrelsen har inte angivit några särskilda naturvärden eller
kulturminnes värden för skogsskiftet (Källa: Skogens pärlor,
Skogsstyrelsen).

Övrigt
Vindkraft
Skogsskiftet ligger inte inom ”lämpliga utredningsområden för vindkraft”
enligt Ljungby Kommuns vindkraftsplan 2018. (Källa: Ljungby kommun).
Jakt och fiske.
Förekommande viltarter är älg, rådjur, vildsvin m.fl. arter. Marken är
ansluten till Berga-Ryssby älgskötselområde och Kronhjortsskötselområde. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt inom Berga
sydöstra viltvårdsområde. Markinnehav berättigar till jakträttsbevis vid
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den gemensamma älgjakten. Utöver jakträttsbevis kan möjlighet finnas för
närstående att delta efter samråd med styrelsen. Befintliga jakttorn tillhör
jaktlaget. Småviltsjakt bedrivs enskilt inom egna jaktmarker, antalet
deltagare är inte reglerat. Jakträtten är upplåten enligt muntligt avtal
(Göran Nordgren) t.o.m. 2023-06-30.
Servitut mm
Följande servitut, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar finns
registrerade i fastighetsregistret för Fallnaveka 2:3:
Ljungby Fallnaveka S:2 ( Bärgningsväg)
Ljungby Torlarp GA:3 (Väg)
Avtalsservitut Akt: 75/3606 (Kraftledning mm)
Avtalsservitut Akt: 76/4033 (Ledning mm)
Avtalsservitut Akt: 84/7887 (Kraftledning mm)
Avtalsservitut Akt: 85/7690 (Ledning mm)
Avtalsservitut Akt: 85/9983 (Kraftledning mm)
Avtalsservitut Akt: 85/10045 (Kraftledning mm)
Avtalsservitut Akt: 09/17338 (Kraftledning)
Avtalsservitut Akt: D‐2017‐00521054:1 (Kraftledning Nätstation)
Ledningsrätt Akt: 0781‐06/26.1
Officialservitut Akt: 0781‐85/55.1 (Utfartsväg mm)
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Över skogsskiftet går en gemensam skogsbilväg (Ramskog-Boabacken)
som ingår i ett gemensamt vägnät. Andelstal för underhåll är 22,2% för
huvudvägen. För skogsbilvägen mellan Melarna och Hiet finns inget
skriftligt avtal utan överenskommelse får göras separat vid användning.
Skattetal
Ljungby Fallnaveka 2:3

2/3 mantal

Servitut och andelstal i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar
kommer att fördelas av Lantmäteriet vid efterföljande fastighetsbildning.

Visning
Det är var och en fritt att besiktiga skogsskiftet. Respektera pågående
markanvändning, djurskötsel, jakt mm.
Välkommen!
För vidare information kontakta fastighetsmäklare Bernt Fransson,
tfn: 070 – 39 69 720,
e-mail bernt.fransson@skogochlantbruk.nu
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Undersökningsplikt
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att
undersöka egendomen och förvissa sig om dess skick, gränser och areal
före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller genom
konsult före köpet undersöka egendomen och därigenom skaffa sig
kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper
egendomen är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in
en friskrivningsklausul från fel och brister i Fastigheten och där det
betonas att bl.a. de i PM lämnade skogsuppgifterna är ungefärliga.
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Försäljningssätt
Förfarande
Egendomen säljs via anbud som ska vara mäklaren tillhanda
senast 2022-05-12. Märk anbudet ”Fallnaveka”, till detta skall
bankreferens eller motsvarande lämnas.
Använd gärna bifogad anbudsblankett. Efter att anbuden öppnats
kan säljaren fritt välja att direkt acceptera något av anbuden, eller
att erbjuda flera anbudsgivare möjlighet att delta i en
efterföljande förhandling/budgivning. Säljaren förbehåller sig dock
fri prövningsrätt samt rätten att under processens gång avsluta
försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett
lämnat anbud på fast egendom är inte bindande, utan blir detta
först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. IDkontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens
undertecknande med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid
penningtvätt”. En dokumentation över anbudsgivarna och
samtliga anbud kommer att överlämnas till den som slutligen
köper Egendomen. Skog & Lantbruk förmedlar annonserbjudande
för detta objekt till Hemnet Service HNS AB, s.k. sidoverksamhet.
Ersättning erhålles med 50 % av annonspriset.
Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid
kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse med säljaren.
Angränsande mark
Bud kan även lämnas tillsammans med intill liggande
skogsfastighet Ljungby Fallnaveka 4:10, ca 61 ha, se särskilt PM.

Upplysningar
Bernt Fransson, jägmästare/reg. fastighetsmäklare
Kronobergsgatan 2, 352 33 Växjö
Tfn: 070 – 39 69 720
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Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs inte för person.
För juridisk person, t.ex. aktiebolag, krävs förvärvstillstånd.

Bilagor
Fastighetskarta,
Översiktskarta,
Skogsbeskrivning
Skogskarta
Anbudsblankett
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Om Skog & Lantbruk
Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster:
-

Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar
Bokslut/deklaration
Skogsbruksplaner
Skogsekonomisk rådgivning
Skattefrågor/-optimering

Välkommen att kontakta oss på info@skogochlantbruk.nu eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna
beskrivning för mer information.
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