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Anmälan om miljöpåverkande verksamhet på Döderhultsbäcken i samband med 
skogsavverkning på fastigheten Manketorp 3:2. 
 
Skogsgruppen vill informera Oskarshamns kommun om en mycket illa genomförd skogsavverkning i 
anslutning till Döderhultsbäcken. Avverkningen är utförd i nära anslutning till kommunens 
ytvattentäkt Djupeträsksjön. Eftersom skogsavverkningen genomförts med mycket dålig och 
bristfällig natuhänsyn påverkar avverkningen med efterföljande näringsläckage Döderhultsbäcken 
och slutligen Östersjön. Avverkningen på fastigheten Manketorp 3:2 har genomförts med så dålig 
standard att Skogsgruppen valt att anmäla saken för brott mot FSC/DNV:s regelverk. 
(se bifogad anmälan)
 
FSC/DNV-anmälan har för kännedom skickats till markägaren Karin Kärnhagen samt till 
skogsbolaget Södra som varit huvudansvarig för avverkningen. Vid ett av våra fältbesök, 
tillsammans med skogsstyrelsens handläggare, har vi tvingats konstatera att avverkningen inte på 
en enda punkt följt de råd och anvisningar som lämnats av Skogsstyrelsen för att skydda bäcken, 
våtmarker m.m. Detta är naturligtvis oacceptabelt och oansvarigt. Ingen skyddszon har lämnats och 
Södras entreprenör har utfört hyggesplöjning i den starkt lutande terrängen.  
På grund av detta kommer vattendraget att tillföras ett "chockartat läckage" av näringsämnen samt 
försurande ämnen och markbundet kvicksilver under flera år. Vilket drabbar vattendragets flora och 
fauna hårt och slutligen påverkas även Östersjön. Hur denna typ av läckage går till är väl 
dokumenterat genom skogs- och miljöforskning sedan många år.
 
Vi anser att avverkningen på fastigheten Manketorp i det här fallet ligger i så nära anslutning 
till kommunens dricksvattentäkt att det skulle anmälts för samråd före slutavverkningen. 
 
Vi utgår från att kommunens ansvariga vidtar nödvändiga åtgärder för att slippa liknande illa skötta 
skogliga åtgärder i nära eller direkt anslutning till kommunens vattentäkter. Som framgår av 
pågående samhällsdebatt måste vi i Sverige höja ribban till skydd för vårt vatten. En utredning med 
detta uppdrag kommer att tillsättas av regeringen under året. 
 
Skogsgruppens efterforskningar visar att det utöver denna avverkning också finns ytterligare fem 
anmälda avverkningsuppdrag som berör kommunens vattentäkt då avverkningarna ligger vid Stora 
och Lilla Tomgölen, alla med utflöde mot Djupeträsksjön. Detta är uppgifter vars omfattning 
omedelbart måste kontrolleras! 
 
Avverkningen på Manketorp 3:2 uppvisar tyvärr betydligt fler brister än vad som beskrivits här. I vår 
anmälan till FSC har vi listat en lång rad av övertramp och brott mot såväl skogsvårdslagens 
hänsynsparagrafer som FSC:s miljödirektiv. Detta kommer nu att utredas av 
certifieringsorganisationen. 
 
Sammanfattningsvis handlar klagomålen om samma frågor som naturvården påtalat genom 
årtionden utan att några större förbättringar skett från näringen trots att man har ett sektorsansvar att 
sköta detta själv. Vi ser här ett stort misslyckande i det svenska skogsbrukets natur- och 
miljövårdshänsyn. Antalet hotade skogslevande växt- och djurarter är sammantaget ett tydligt 
exempel på detta misslyckande. 
 
I fallet Manketorp 3:2 har entreprenören inte följt skogsstyrelsens råd och anvisningar. 
- Bäcken ner till Djupeträsk har skadats genom skogsbruksåtgärder trots anvisningar om försiktighet!



- Angivna skyddszoner på 15 - 25 meter mot bäcken har inte följts!
- Markberedning har skett i branterna mot bäcken.
- Dikning och hyggesavvattning har förekommit.
- Körning med skogsmaskin har skett urskillningslöst vid berg- och i våtmarker.
- Dessutom har träd avverkats på dessa hänsynsytor!
- Ett flertal bärande träd har avverkats i strid mot skogsvårdslagen hänsynsregler. 
- Stående död ved har sågats ned!
- En stor myrstack har körts över och fördärvats!
I övrigt hänvisar vi till vår anmälan som bifogas denna skrivelse. Se också Skogsgruppens hemsida 
för ytterligare fakta: http://www.skogsgruppen.se/
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