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Skogsstyrelsen     

Box 7 

351 03 VÄXJÖ 

 

Kopia till: Ekerö kommun, Husby Gård, Mellanskog 

Ärende: Synpunkter från Mälaröarnas Naturskyddsförening (MNF) på 
avverkningsanmälan avseende 1,7 ha på Husby 1:5 (Munsö, Ekerö kommun) 

1. Sammanfattning 
Mälaröarnas naturskyddsförening, MNF, har på plats besiktigat den föreslagna avverkningsanmälan, 

tre delområden om tillsammans 1,7 ha. Av MNF är det inte känt att det i den föreslagna 

avverkningsarealen förekommer arter som är mycket sällsynta. 

Dock vill vi för framtida avverkningsanmälningar göra Skogsstyrelsen uppmärksam på, att i det 

omedelbara närområdet, förekommer den mycket sällsynta röda skogsliljan vars enda förekomst i 

kommunen är här. 

I delområde 1, bör avverkning helst ske på frusen mark då den örtartade kalkpåverkade granskogen 

är tämligen fuktig, risk för stora markskador. 

I delområde 2 har vi inga synpunkter på avverkningen. 

I delområde 3 finns ett område med mycket grova tallar och aspar med talrika bohål som bör sparas 

för att tillgodose bomöjligheter för hackspettar och hålbyggande fåglar. De grova tallarna utgör snart 

områdets enda kvarvarande som är lämpliga för rovfågelbon. 

  

Vidare saknar avverkningsanmälan väsentliga uppgifter för nödvändigt hänsynstagande. 
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2. Avverkningsanmälan 

I avverkningsanmälan (A 69705-2014) saknas det redogörelse för hur man avser: 

− marbereda 

− avser föryngra 

− ta hänsyn till berg och hällmarksskog som täckerden sydostligaste delen av delområde 3 

− ta hänsyn till sumpskogen nordvästra delen av delområde 3 

− ta hänsyn till prioriterade fåglar enligt bilaga 4 till föreskrifterna till skogsvårdslagen eller 

rödlistade fåglar, förekommer i området 

3. Inventering på plats 
MNF har gjort ett platsbesök den 25 januari 2015 tillsammans med representant från MOF, 

Mälaröarnas ornitologiska förening. Inventerare var Per Johnsson, Urpo Könnömäki, Bo Nylén och 

Bengt Nilsson. 

Delområde 1 är en till stora delar relativ ung fuktig örtgranskog med blåsippor och tydliga rester av 

stubbar från tidigare avverkningar. För att bibehålla skogens framtida värde även för rekreation då 

skogen återigen skall bli besöksbar om 30 år bör särskild hänsyn tas då risk för stora markskador 

föreligger i den fuktiga marken. I övrigt inga kända hänsynkrävande omständigheter. 

Delområde 2 är delvis en rest från tidigare hyggen med mest ung/klen skog. MNF har inga särskilda 

synpunkter på denna areal. 

Delområde 3 innehåller delvis berghällmark och en sankmark som kräver hänsynstagande. Området 

är bördigt och kalkpåverkat då kranshaksmossan förekommer rikligt i området. Det finns ett 

synnerligen skyddsvärt område med för området mycket grova tallar, björkar och aspar som bör 

sparas då de innehåller talrikt med bohål. Tallarna är snart områdets enda lämpliga rovfågelträd. I 

området förekommer rikligt med kulturspår förmodligen från tidigare skogsbete. 

 

Kranshakmossa 
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Klippberg i dagen invid de stora tallarna och asparna 

    

Sydväst från klippan grov tall Nordväst från klippan sumpmark med grova aspar 

Stenhamra den 25 januari 2015 

För Mälaröarnas naturskyddsförening 

Per Johnsson 

Jätteaspar 


