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Till
Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret
Oskarshamns kommun

   Angående skogspolicyn och samråd  gällande årsplan 2017

Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-05-21 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en policy för 
kommunens skogsinnehav. Policyns ska enligt beslutet vara ”ett samlat styrdokument som tydligt 
beskriver hur kommunen ser på sitt skogsägande och skogsbruk. Dokumentet skall i första hand 
klargöra målen med kommunens skogsmarker och ange de principiella riktlinjerna för en 
långsiktigt hållbar förvaltning av dessa skogar” (hämtat ur förslag till skogspolicy 2015).

Vi deltog i ett möte på kommunen 2015-02-17 där det presenterades ett förslag till skogspolicyplan 
för kommunens skogsinnehav. Policyn skulle enligt information vid det mötet fastställas av 
kommunfullmäktige hösten 2015. 

Skogsgruppen undrar vad som hänt med denna skogspolicyplan.

Nu är det dags för årsplan 2017 och 2016 har passerat utan att det finns ett politiskt 
ställningstagande till hur kommunens skogsinnehav skall skötas. Varje år utan en långsiktig 
skogspolicy är ett förlorat år för medborgarnas tillgång till tätortsnära skogar och en rik biologisk 
mångfald. Vi anser att det är mycket olyckligt att kommunen fortfarande inte fattat något beslut om 
medborgarnas skogar. Att fortsätta att göra årsplaner som inte har en förankring i en skogspolicy 
riskerar att äventyra intentionerna i själva policyplanen. För varje år minskar andelen naturligt 
föryngrad skog runt våra tätorter och ersätts av produktionsskogar och plantageliknande 
planteringar efter hyggesbruket. Det skogsbruk som kommunen nu bedriver påverkar naturligtvis 
tillgången till biologiskt rika naturskogar och friluftsvänliga skogar med stora skönhetsvärden nära 
våra tätorter. Sett över tid är detta ingen bra utveckling utan kommunen bör anpassa sitt skogsbruk 
för att säkerställa medborgarnas tillgång till friluftsområden. Bakgrunden till att kommunstyrelsen 
gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en skogspolicyplan var bland annat att hänsyn 
skulle tas till detta och till de olika naturvärdena. 

Vi uppmanar därför ännu en gång de politiska partierna att samverka kring denna fråga så att vår 
kommun, i likhet med många andra kommuner, också kan visa vägen mot ett modernt 
naturvårdsanpassat skogsbruk. Att kommunen har kompetens och resurser för att lyfta frågan till 
beslut råder det inget tvivel om, se bara på de föredömliga arbetet med att tillskapa naturreservaten 
Överby och Fagereke i Döderhultsdalen! Ett framsynt naturvårdsarbete värt en eloge! 

I Årsplan 2017 föreslås återigen avverkning i våra tätortsnära skogar vilket inte har skett under 
2014-2016. Så mycket som 24,7 ha föreslås avverkas under 2017. 
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Vi ställer oss mycket tveksamma till fortsatta hårda gallringar och slutavverkningar i tätorternas 
närhet eftersom detta direkt påverkar människors behov av intakta miljöer för friluftsaktiviteter. All 
tillgänglig forskning visar att den tätortsnära skogen har stor betydelse för människors livsmiljö och
hälsa där motion, lek och naturupplevelser utgör mycket viktiga ingredienser.

Våra förslag och krav

Vi kan inte nog understryka vikten av att en skogspolicyplan kommer på plats i kommunen!

Vi uppmanar kommunen att satsa på ett kalhyggesfritt skogsbruk.

Vi anser att all avverkning och röjning i tätortsnära skogar skall anpassas så att det rörliga 
friluftslivet gynnas.

Vi uppmanar kommunen att arbeta med röjningar endast för att höja, vårda eller värna den 
biologiska mångfalden eller för att vårda fornlämningsområden eller särskilt värdefulla 
kulturmiljöer.

Vi uppmanar kommunen att utreda effekterna av den omfattande gallringen och röjningen som 
pågår runt våra tätorter. Vi menar att kommunen nu dragit på sig en stigande, ännu dold kostnad, 
för fortsatta underhållsröjningar kring tätorterna efter de felaktigt utförda skogsbruksåtgärderna. 
Effekterna av den hårda ljusskapande röjning som genomförts i stor skala kan redan ses. Mängder 
med rotskott och tillväxtpunkter slyar nu snabbt igen tidigare glest beväxta grönområden och 
tätortsnära skogar. Detta leder till krav på dyrbara underhållsröjningar. 

Vi uppmanar kommunen att uppmärksamma de klart olämpliga förhållanden som gäller i fråga om 
inköpta konsulttjänster för genomförande av själva skogsskötseln i kommunen.  

Vi tror inte att det är lämpligt att förtroendevalda, tidigare statligt anställda tjänstemän på 
Skogsstyrelsen har direkt inflytande på själva skogsskötseln och inköp av tjänster för densamma. 
En onödig risk för jäv föreligger. 
 
Med detta brev följer också ett urval av den dokumentation som våra organisationer sammanställt 
och som vi kallar ”incidentrapport”. Tyvärr visar denna att kommunens skogsbruk inte alltid håller 
en godtagbar nivå när det gäller naturvårdshänsyn. Vi kan visa på flera fall där varken 
skogsvårdslagens minimikrav klarats av än mindre de krav på skogsbruket som ställs på kommunen
efter FSC-certifieringen. Allt detta redovisas i en särskild bilaga. I följande avsnitt kommenterar vi 
direkt 2017 års förslag till årsplan.
Se även redovisning av Tätortsnära avverkningar längre ner i kommentarsidorna.
 

Med vänliga hälsningar
För Skogsgruppen Oskarshamn

Jan Brenander 
Tällskärsgränd 6
572 62 Oskarshamn 
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Kommentarer till Årsplan 2017 avseende skogsbruksåtgärder för Oskarshamns 
kommun

För Kronoparken innehåller årsplan 2017 förslag på slutavverkningar på sammanlagt 10,4ha i ett 
område som används för det rörliga friluftslivet. Verksamheten Nymålen finns i området sedan 
1995. Nymålen erbjuder tillsammans med Kalmar läns landsting och Oskarshamns kommun grön 
rehabilitering och aktiviteter med inriktning på psykisk ohälsa.

 
Det är dessutom upprinningsområde för den mycket värdefulla Applerumsån med omgivande 
våtmarker och det rika mynningsområdet i Smältevik.

En naturinventering gjordes av Jan Henriksson, Amalina Natur och Miljökonsult under november 
och december 2006. Inventeringen visar tydligt vilka höga naturvärden som är knutna till åns 
våtmarker längs loppet mot Östersjön. Bakgrunden till naturinventeringen var att Oskarshamns 
kommun arbetade med en fördjupad översiktsplan över området Kronoparken.

Citat ur denna inventering:

 ”I Kronoparkens sydöstra del ligger ett intressant område med flera våtmarker omgivna av 
tallskog. I områdets norra del ingår ett bestånd som klassats som objekt med naturvärde av 
Skogsstyrelsen (Wadstein 1999c).” Beståndsåldern är satt till 125 år enligt skogsbruksplanen 
(Anon 199?).* I beståndet finns enstaka tallar som är betydligt äldre än så, en grov uppskattning är
att ett par av dem cirka 250 år...”

”... Naturvärde: Området är mycket representativt för regionen. Förekomsten av de gamla tallarna 
förstärker naturvärdet. Dessa träd utgör dessutom potentiella boträd för olika rovfåglar. 
Våtmarkerna är ovanliga för Oskarshamns kommun både på grund av deras storlek och deras 
orördhet. De torde dessutom ha stor betydelse för olika fåglar.”

 * Idag alltså ca 145 år, Skogsgruppens anm

Kommentar till skifte Döderhult område 375, 4,4 ha

Området ligger kant i kant med ett tidigare avverkat område (374, troligtvis 4 ha stort) och här 
planeras ingen zon mellan det gamla och nya hygget vilket strider mot skogsvårdslagen.
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Området har impediment (våtmarker) där kantzoner  inte lämnats, kommunens entreprenör har 
avverkat ute i zonen och kört med skogsmaskin ute i de blöta områdena.

Bristen på tillräckligt lämnade zoner kring våtmarker och vattendrag är väldokumenterad i den 
kommunala skogen och detta är naturligtvis inte hållbart.  Vid besök i område 373, G1, 
observerades att entreprenören nyligen gallrat igenom ett skifte men att man då varit ute i 
våtmarken och plockat enskilda träd i den miljö som alltså skulle ha sparats och dessutom kört med 
skogsmaskinen i blöta partier, med stora fula sår som resultat. Ett skogsbruk som alltså inte lever 
upp till FSC:s regelverk.

Entreprenören har till och med avverkat döda träd ute i mossen! Tyvärr tvingas vi konstatera  att 
skogshandläggare inte följer de nog så tydliga rekommendationerna att lämna zoner mot våtmarker, 
bäckar och sjöar som behövs av hänsyn till växt- och djurliv, kulturmiljö och den övriga 
landskapsbilden.
Avverkningsanmälan för område 375:0 skogsmark. Här syns också område 374 K1 som 
kalavverkats och område 373 G1 som nyligen gallrats.

Kommentar till skifte Döderhult område 458, 4,7ha

Detta område är det enda som finns kvar av äldre skog, omgivningarna består uteslutande av 
plantageskog. Vid skogsgruppens besök observerades bl.a arterna spillkråka, kungsfågel och färsk 
tjäderspillning, troligtvis häckar duvhök inom området eftersom vi hittade många slaktplatser. 
Fågelklubbens ringmärkare har också fångat nattskärror i område 457, 458 och 460.

I området fanns också några gamla jättetallar. Typiskt för områden med tall och gran är att det växer
blåbärsris i bottenskiktet, vilken också har blivit en signalart i dagen skogsbruk med 
kalhyggesteknik. Det tar nämligen ca 60 år för blåbärsriset att etablera sig i skogen igen, men 
hela markflora förändras ju när marken utsätts för ljuschock och uttorkning och man får 
problem med olika gräs och ormbunksarter. Detta gäller även för område 375.

Eftersom hygget gränsar till våtmarker med flöden till Applerumsån är det viktigt med väl tilltagna 
zoner vid detta översilningsområde. 
 

Skifte Döderhult område 424, 1,3ha

G2 innebär gallring, men vad är det som skall gallras? Området i anslutning till 424 med 
beteckningen S3 är en mycket fin gammalskog. Vid vårt besök noterades 2 spelande spillkråkor 
samt svartmes och kungsfågel.
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Objektnr 5448168, A46565-2013, 2,5ha slutavverkningsyta.
Tidigare utförda avverkningar ex. Påskallvik tätortsnära skog 

På hygget har det i januaristormen 2017 blåst ner många frötallar men även lövträd. Flertalet av 
dessa är nu bortforslade.

I samma storm föll relativt många träd bakom Servicehusen vid Tvärgatan i Påskallavik. Även här 
är dessa rotvältor upparbetade och utkörda. Detta är en gammelskog med många gamla tallar och 
gott om talltickor som också är signalart. Eftersom döda träd gynnar den biologiska mångfalden är 
det mycket olämpligt att avlägsna vindfällen.

Skogsgruppen noterar att Oskarshamns kommun är certifierad enligt PFSC eller FSC. Trots det, 
är nu alltså i stort sett alla nerblåsta träd i området bortforslade, vilket strider mot certifierings-
reglerna. Vi frågar oss också varför kommunen planterar gran i ett icke grandominerat område? 
Vem är det som utformar dessa åtgärder i ett tätortsnära område? Området hyser tall och ek, inte 
gran!

Vi uppmanar därför ännu en gång de politiska partierna att samverka kring denna fråga så att vår 
kommun, i likhet med många andra kommuner också kan visa vägen mot ett modernt 
naturvårdsanpassat skogsbruk. 

 Avverkning i tätortsnära skogar

I Årsplan 2017 föreslås avverkning i våra tätortsnära skogar vilket inte har skett under 2014-2016. 
Så mycket som 24,7 ha föreslås ska avverkas (Källa Årsplan 2017, Oskarshamn kommuns skogar).  
All forskning visar att den tätortsnära skogen har stor betydelse för människors livsmiljö, lekmiljö 
och naturvistelse. 
De sociala, biologiska och kulturhistoriska värdena ska vara styrande för dessa skogars skötsel, 
utkörning av virke bör ske vid lämplig väderlek för att minimera körskador, enligt skogspolicy 
förslaget från 2015.
Skogsgruppen anser att här bör försiktighetsprincipen gälla. 

Kommentar till skifte Döderhult avdelning 262:0,  5,5 ha

Området ligger utefter E22 och är därmed ett viktigt bullerskydd för bostadsområdet Norrtorn.
Det är också ett viktigt nära strövområde för de boende. 

Kommentar till skifte Döderhult avdelning 402:0,  9,8 ha och 403, 2,9 ha

Området ligger i Kronoparken som enligt från Naturinventering från 2007 har höga biologiska och 
sociala naturvärden. Se sida 13, Naturinventering av Kronoparken i Oskarshamns kommun, avsnitt 
2 Parkmiljö och lövskog kring sjukhuset. Se även sammanfattning sidan 3.
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Kunskapskravet

Kommunen är i sin avverkningsanmälan skyldig att de undersökningar gjorts, som kan anses 
nödvändiga för att kunna visa att hänsynsreglerna fr.a. Kunskapskravet och försiktighetsprincipen 
är uppfyllda.
 
Kunskapskravet förutsätter rimligen att någon typ av inventering gjorts och att denna redovisas för 
myndigheten i avverkningsanmälan. Detta borde ju vara ett krav på kommun om man skall ha ett 
miljövänligt skogsbruk.

Övrig hänsyn i landskapet

SOF -Birdlife kräver att kring sumpskogar skall man lämna en kantzon på 20 meter av gran och 
lövträd och mot sjöar och vattendrag 30 meter kantzon.

Bilagor 1 Incidentrapport
Bilaga 2 Naturinventering Kronoparken 2007-01-26

Mer information se www.skogsgruppen.se
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