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Håkan Nihlman 

 

Temat för mötet var skogsbruk. 

 

Vi började med att besöka ett slutavverkat område beläget ca. 1 km norr om Lugnet. 

Hygget bedömdes omfatta ca. 8 hektar och tillhörde Carl Ulric von Essen, Skokloster. 

Slutavverkningen skedde för ett par år sedan. Av de frötallar som sparats hade ca. 100 st. blåst 

ned under den senaste stormen vintern 2007 och dessa hade nu tagits omhand av förvaltaren 

(Stora-Enso) och virket låg travat längs en skogsbilväg invid avverkningsplatsen. 

 

Joachim (som förut arbetat för skogsförvaltaren Skogssällskapet) berättade att enligt gällande 

regler får en skogsägare endast slutavverka 1 % av sin innehavda mark per år. 

Regeln är baserad på att tillväxtcykeln för en skog skall vara 100 år från frö till 

slutavverkning. Det är dock t.ex. tillåtet att avverka en större areal än 1 % om avverkning ej 

skett de närmast föregående åren. 

 

Därefter besöktes ett område som skall slutavverkas och som är beläget några hundra meter 

söder om Lugnet. Även detta område ägs av Carl Ulric von Essen och förvaltas av Stora-

Enso. 

Närmast bebyggelsen ligger en vacker bäckravin, vars mark huvudsakligen tillhör Lugnets 

samfällighet. Bäckravinen blev nyligen klassad som biotopskyddad och erhöll märkning 

någon vecka före vårt besök.  

Skyddsformen biotopskydd är starkare än t.ex. naturreservat, reglerat av Miljöbalken och ger 

området ett permanent skydd för all framtid. 

Bortom bäckravinen låg det område som är anmält för avverkning. 

Storleken uppskattas till ca. 5 hektar. Huvuddelen av marken ligger i en svag sluttning ned 

emot Mälarfjärden Oxen. Bleckningen (avgränsningsmärkningen) gick nästan ned till 

vattnet*. 

Det område som skall avverkas utgjordes huvudsakligen av äldre (minst 60 år gammal) gran 

och tall med gott om mossöverväxta stenblock emellan.  

Huvudintrycket var att denna skog var mycket vacker och vistelsevänlig för det rörliga 

friluftslivet. 

 

Joachim berättade att det är Skogsstyrelsen ger tillstånd för slutavverkning. Skogsstyrelsen 

har rätt att undanta upp till 5 % av en markägares mark från skogsbruk om särskilda skäl 

föreligger. 

Han föreslog att diskussioner om undantag från skogsbruk (generellt) för områden i första 

hand sker med Skogsstyrelsen och i andra hand med markägare eller förvaltare. 

 

*Vid en kontrollmätning som Lisa och Roland gjorde efter mötet visade det sig att 

bleckningen gjorts ned till ett avstånd endast av ca. 20 meter från strandlinjen emedan den 

karta Skogsstyrelsen gjort markerade ett avstånd av ca. 50 meter från strandlinjen. 

 

Vid pennan 

 

Håkan Nihlman 


