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Skogsutveckling Syd AB  
David Elm
Södra Malmgatan 7
39234 Kalmar

Rådgivning om Miljöhänsyn
Vid rådgivningen i fält, 2014-04-22, deltog David Elm, ombud för Finsjö 
Skogar, samt Lennart Weidinger och Eddie Sturesson, båda från 
Skogsstyrelsen. Tyvärr så kunde ingen från Skogsgruppen i Oskarshamn delta 
vid den planerade träffen. 

Efter att tillsammans ha gått runt i det avverkningsanmälda området 
konstaterades att delar av det aktuella området hyser höga naturvärden. Det 
finns flera tallar med pansarbark, företrädesvis inom de bergbundna delarna. 
Enstaka av dessa tallar har den rödlistade arten tallticka, vilket tyder på en 
ålder över 150 år. I den sydöstra delen finns en barrblandskog med mycket 
gamla och hänglavsrika granar, som ger ett nästan norrländskt intryck. 
Området gränsar i öster mot Idhultesjön, som i dag består av framförallt 
myrmarker, och området fungerar som skyddszon mot myren. Enligt 
Oskarshamns fågelklubb har det avverkningsanmälda området även ett stort 
ornitologiskt värde.

Vid rådgivningen diskuterades följande hänsyn vid kommande 
föryngringsavverkning: 
- Området med äldre gran med hänglav i den sydöstra delen lämnas orört.
– Mot Idhultesjön lämnas en varierad kantzon som är bredast i den södra 
delen, ca 40 meter, och smalare i den nora delen där skogen är trivialare. Bra 
om kantzonen lämnas orörd och att området närmas den lämnade zonen inte 
hyggesrensas, markbereds eller planteras. Då kommer naturvärdena att 
förstärkas med tiden. 
– Sammanhängande, bergbundna områden på hällmarken i den centrala delen 
lämnas helt orörda och i de mer produktiva delarna kan en timmerställning 
skapas.

Viktigaste motiv för de föreslagna åtgärderna är att om hänsyn tas enligt ovan 
så kommer mycket av områdets karaktär och naturvärden att bevaras samt att 
miljön runt Idhultesjön kommer att vara förhållandevis opåverkad samtidigt 
som det går att bedriva ett rationellt skogsbruk.
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Med vänlig hälsning
Lennart Weidinger

Bilaga
1 Karta
2 Kopia på anmälan

Kopia till
Jan Brenander, Skogsgruppen
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Idhultesjön

Varierad kantzon 
lämnas mot sjön

Område med 
lavbemängda 
granar som 
lämnas














