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Möte med Södra vid Djupeträsks avverkning den 19 augusti .

Deltagare Södra;
Ylva Thorn Anderssen Skötsel & miljöledare
Åsa Ström
David Mörnesjö Skogsinspetör
Håkan Benschjöld Områdeschefen på Mönsterås Vo.
Skogsgruppen;
Christer Ek
Vidar Aldorsson
JBr
Vi träffades vid Döderhults kyrka och åkte till Djupeträsksjöns utlopp kl.13.00.
Nu ursäktade Södra sig med att man hittat avvikelser i denna av avverkning.
Men vi började vid Döderhultsbäcken och tittade på strandzonen och de höll med oss att den
var undermålig samt markberedningen ej var bra gjord i de brantaste partierna. Södra sade
också att den entreprenör som utfört detta hygge ej hade några fler uppdrag. Sedan gick vi upp
över hygget och höjden mot impedemten där man underröjt alla småtallar samt markberett
uppe på berget. Samma sak med en av våtmarkerna som låg strax intill. De beklagade och
lovade att de skulle bli bättre i framtiden (som vi känner igen!). Christer tog upp att det är ju
2013 och hur kan sådant här hända vi refererade också till Släthult vid Figeholm. Åsa tog upp
det med utbildningar som man haft med entrepenörerna och det skall inte behöva hända.
Nu hade man tagit i drift ett nytt kontrollsystem sedan 1 augusti där man skulle fånga upp
sådana här händelser innan det hände, alltså genomgång med i alla led. Men tyvärr kommer
jag inte ihåg vad det hette.
Vi frågade också om man hört något från Skogsstyrelsen om fel o brister, men de hade inte
hört något. Örjan Laneborg SK gjorde anteckningar som han skulle lägga in i deras system.
De var mycket sura på oss för att de läst artikeln i tidningen strax innan vi skulle träffas. Då
nämnde Åsa att vi hade kommit överens om vid Släthult att dialogen skulle göras med Södra
först. Men det kommer jag inte ihåg.
Andra markägare som klagat på Södra ex. Råsbäck vid Virån och Stolpen i Misterhult,
markägare som var väldigt besvikna på Södra och missnöjda hur de skött avverkningen. Men
det avfärdade Håkan att man redan diskuterat med dessa markägare.
Tyvärr fick jag inte fotografera avverkningsledaren David!

Minnesanteckningar från mötet med Södra
Janne
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Ylva, Håkan och Åsa. Här ser man hur Södra folket ser bedrövade ut.

