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Skogsstyrelsen     

Box 7 

351 03 VÄXJÖ 

 

Kopia till: Ekerö kommun, Kjell och Elisabeth Wretler, Mellanskog 

Ärende: Synpunkter från Mälaröarnas Naturskyddsförening (MNF) på 

avverkningsanmälan (A 7881-2015) avseende 0,9 ha på Lisselby 1:5 (Färingsö, Ekerö 

kommun) 

1. Sammanfattning 
Mälaröarnas naturskyddsförening, MNF, har den 29 mars 2015 besiktigat den föreslagna 

avverkningsanmälan. Av MNF eller i Artdatabanken är det inte känt att det i den föreslagna 

avverkningsarealen förekommer arter som är mycket sällsynta. 

Området runt Hillesberg/Johannesberg norr om Igelviken är till stora delar redan avverkade varvid 

extra hänsyn bör tas till bredvidliggande fastigheter för att bibehålla ett insynsskydd och lä mot norr 

och länsvägen. 

Särskild hänsyn bör tas till en smal remsa utmed östra gränsen och nordostligaste delens gamla 

hagmark. 

Avverkningsanmälan saknar väsentliga uppgifter för att fullt kunna avgöra påverkan på naturmiljön 

av hygget. Då särskilda skäl inte kunnat finnas har MNF inget att erinra mot att avverkning sker om 

erforderlig hänsyn tas se redogörelse nedan om brister i anmälan. 

 

Av bl.a. Häradsekonomiska kartan framgår att området (rött) huvudsakligen har varit skog/bete 

under lång tid. Det lila området är f.d. äng/åker som är igenplanterad med 25-30 årig grovt gallrad 

barr. Blå yta är nyligen avverkad med virkestravarna kvar. 
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2. Avverkningsanmälan 

I avverkningsanmälan (A 7881-2015) anges att ”föryngringsavverkning” d.v.s. kalhygge skall ske samt 

uttag av skogsbränsle (grenar och toppar). I avverkningsanmälan saknas uppgifter om hur man avser:  

 avser föryngra och markbereda enligt punkt D1 

 ta hänsyn till skogliga impediment, berg och hällmark i sydligaste hörnet enligt punkt E1.2 

 ta hänsyn till hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer, hagmark/löväng enligt 

punkt E2.7 

 ha skyddszon mot bebyggelse enligt punkt E4.25. 

I anmälan under punkt E5 anges att hänsyn skall tas till grova lövträd, boträd, träd med kulturspår, 

naturliga högstubbar och tillskapade högstubbar. 

3. Inventering på plats 
MNF har gjort ett platsbesök den 29 mars 2015, inventerare var Per Johnsson. Med +2 °C regn och 

blåst i slutet av mars gavs inga större förrutsättningar för studera växtligheten på plats. Tydliga 

tecken på gammal betes/äng/jordbruk syns i området med diken/enar och gräsmark i den ostligaste 

delen.  

I öster gränsar arealen till den igenplanterade och grovt gallrade ängen/åkermarken 
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I den nordostligaste delen finns några äldre sälgar, björkar och aspar som bör sparas för att 

hålbyggare skall få boträd och vårinsekter få honung. 

 
Om man följer Mellanskogs snittsling från länsvägen så går den parallellt med ett gammalt 

odlingsdike dike med skyddsvärda aplar, hagtorn, rönnar och slånsnår för skogsfågel och småvilt som 

annars saknar skydd i omgivningen. Mot söder vid gamla hyggeskanten växer tibast. 
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I dikesförlängningen finns gått om gamla aplar och andra frukt/bärträd som bör sparas 

 
I det sydligaste hörnet mot gamla hygget finns ett gammalt stormfälle med intressant flora och fauna. Tyvärr 

gjorde regndroppar på lupp och immiga glasögon artbestämningen svår.  

 

Stenhamra den 29 mars 2015 

För Mälaröarnas naturskyddsförening 

Per Johnsson 


