Samråd om gallring och föryngringsavverkning inom Svartedalen 1:23

Synpunkter på protokollet
Synpunkter på protokollet mailas till helen_benjaminson@hotmail.com senaste den 24
februari 2017.

Protokoll
Protokollet sammanfattar de frågor som berör gallringen och föryngringsavverkningen
.
Tid och plats:2017-02-10 kl. 10:00 Bottenstugan i Svartedalen.
Närvarade:
Totalt 16, se bifogad lista.



Helén välkomnar alla till mötet, förklarade syftet med samrådet samt processen för
denna. De närvarade presenterar sig själva och vilken organisation de representerar.
Fråga: Har det skickats ut en inbjudan med karta?
Svar: Ja, inbjudan med bifogad karta är utskickad till berörda.
Fråga: Hur kommer kommunikationen fungera med synpunkter?
Svar: Synpunkter kommuniceras via Heléns mail.



Alla närvarade skriver in sig på närvarolistan.



Karin Bengtsson, Södra Skogsägarna, berättar om vilka skogliga åtgärder som är
aktuella i området. Totalt beräknas det att gallras runt 200 ha. Gallringskogen består
av första gallringar och andra gallringar i främst grandominerade bestånd. Södra visar
även en karta över de områden som är aktuella för gallring samt beskriver vad ett
traktdirektiv är och informationen i den.
Södra berätta även att det är 2,9 ha som ska föryngringsavverkas och visar på kartan
och traktdirektiv även över dessa områden.
Det är två olika maskinlag som kommer utföra avverkningen. Ett maskinlag med den
minsta skördare som Södra har och en med en större skördare som även kan hantera
slutavverkningar.
Södra följer alla lagar och certifieringskrav som ställs och har utbildad personal.
Avverkningarna är planerade för 2017 när väder och bärighet tillåter för att undvika
körskador. Södra tillämpar markskoningsgarantin som innebär att körskador undviks i
största möjliga mån med att risa, lägga stockmattor och köra på massaved. Om

körskador ändå uppstår återställs de. Södra definierar körskador som 25 cm djupa i
en sammanhållen sträcka på 50m.
Skogsstyrelsen förklarar att de generellt sett enbart har synpunkter på
slutavverkningar då gallringar inte rapporteras in till myndigheten.
Fråga: Återställningen vid Bokedalens föryngringsavverkning tog lång tid sist det
skulle återställas.
Svar: Det berodde på dålig bärighet i marken.
Fråga: Hur påverkar Natura2000 avverkningen och vilka hänsynen tas?
Svar: Skogsstyrelsen svara att det inte finns några lagkrav med Natura2000 områden.
Fråga: Vet Södra var alla boplatser och spelplatser finns inom Svartedalen.
Svar: Nej, det vet de ej.
Synpunkt: Förra avverkningen vid Bohusleden sköttes dåligt. Stigen kördes sönder
och många markerade träd avverkades intill leden.
Svar: Det tas stor hänsyn till Bohusleden idag och målet är att inte korsa eller risa ner
Bohusleden mer än vid ett fåtal platser för att transportera ut virket.
Fråga: Hur är det med avverkning närmast vatten.
Södra berättar att de inte kör närmare än 10 m med maskinen men att kranen på
skördaren kan plocka ut träd närmare vattnet. Det är främst barrträd som plockas.


Södra fortsätter att berätta om Slutavverkningen.
Synpunkt: Det finns ett torp i närheten där det nyligen satts upp skyltar för att
beskriva torpets historia. Det skulle vara önskvärt att ej avverka skogen runt detta
torp, utan istället gallra det.
Svar: Södra svarar med att det ej skulle vara att rekommendera att gallra p.g.a. hur
skogen ser ut. Det skulle finnas stor risk för att det skulle bli vind- och stormskador
om man skulle öppna upp beståndet istället för att föryngringsavverka. Södra
berättar även att de sätter ut Kulturstubbar vid kulturlämningar för att dessa skyddar
området vid framtida åtgärder.
Fråga: Skulle det vara möjlig att bedriva ett hyggesfritt skogsbruk, enligt de
föreskrifter som finns från Skogsstyrelsen.
Svar: Södra svara med att detta inte är att rekommendera då det skulle ta väldigt
lång tid att få önska effekt. Skogsstyrelsen berätta kortfattat om hyggesfritt och säger

att det är upp till markägaren att bestämma. Helén berättar att det inte finns några
planer på att använda sig av hyggesfria metoder inom området. Helén berättar även
att Länsstyrelsen nyligen har fått välja helt fritt vilka områden de vill avsätta från
skogsbruk och att på resterade marker ska det bedrivas produktivt skogsbruk på.
Fråga: Kan det planteras med andra trädslag?
Svar: Helén berättar att det har planterats löv på tidigare gran marker och önskar att
öka andelen löv, det är framför allt björk och al som har planterats. Att plantera
ädellöv blir svårt då det måste hägnas och kan uppfattas negativt ur ett
friluftsperspektiv, därför har det ej varit aktuellt.
Lars berättar att både dåvarande ägaren Skogssällskapet, och nuvarande ägaren Våge
Svensson, har huggit fram ädellöv områden men att dessa områden blivit inlösta av
Länsstyrelsen samt att det inte finns så mycket mer lämplig mark för dessa träslag.
Slutsats: Många uttryckte sin synpunkt på att detta möte var ett bra initiativ och att
det är bra att få träffa alla inblandade och att få framföra sin åsikt och synpunkter på
de aktiviteter som händer i området.

Mötet avslutas, Helén kommer att skicka ut protokollet inom en vecka efter mötet.
Simon Benjaminson, sekreterare

