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Lerums kommun 
Sektor samhällsbyggnad 
Miljöenheten 
443 80 LERUM 

Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på 
avverkningsanmälan A 57536-2019 norr om Aggetorp vid 
Ljungslättsvägen 

Begäran 

Lerums Naturskyddsförening begär att avverkningen inte genomförs innan områdets 
bevarandevärde har klarlagts. 

Avverkningsanmälan 

Avverkningsanmälan avser föryngringsavverkning av 4,4 ha. Anmälan inkom till 
Skogsstyrelsen 2019-10-29 och avser föryngringsavverkning av normal skog. Anmälan 
avser skogsmark som ägs av Lerums kommun. Som framgår av kartan nedan omfattar 
avverkningsanmälan två delområden, uppdelade av den genomkorsande kraftledningen. 

Avverkningsanmälans omfattning är markerad med röda linjer. 
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Preliminära synpunkter 

Det avverkningsanmälda området upptas nästan helt av olikåldrig blandskog, 
huvudsakligen gran och tall med enstaka björkar. Delvis finns grova granar som troligen är 
områdets äldsta träd. Skogen bör betecknas som naturskog. Det finns inga påtagliga spår 
av skogsbruk frånsett några äldre igenvuxna körspår som uppenbarligen endast avsett 
genomkörning. Längs områdets norra gräns har nyligen körts med skogsmaskiner till 
någon plats längre västerut. Detta har resulterat i mycket svåra körskador som framgår av 
nedanstående bild. Bilden bör vara representativ för riskerad inverkan av den planerade 
avverkningen. 

Av Lantmäteriets historiska ortofoton från 1960 och 1975 framgår att skogen i området 
troligen är naturligt etablerad på tidigare betydligt mera öppen mark, kanske av 
hedkaraktär. Den successiva igenväxningen fram till dagens situation framgår tydligt i 
jämförelse med Lantmäteriets aktuella ortofoto. Det framgår även att i omgivande områden 
har avverkning och etablering av ungskog skett. Uppenbarligen är det avverkningsanmälda 
området en rest av den spontant etablerade naturskogen och kan därför hysa arter med 
speciella naturvärden. 

Det bör särskilt framhållas att påtagliga delar av det avverkningsanmälda området utgörs 
av fuktiga svackor eller i de södra delarna sumpskog. Sådan skog kan inte avverkas utan 
mycket svåra markskador och bör därför lämnas orörd. 

Körskada i nordkanten av det avverkningsanmälda området 2019-12-22. 

I nordöstra delen av området finns ett enkelt vindskydd, vilket visar att området har 
betydelse för friluftslivet. Kanske utnyttjas vindskyddet av någon organisation med 
scoutverksamhet eller motsvarande. 
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Naturvårdsprogram och skogspolicy 

Av Naturvårdsprogrammets kapitel 3, Riktlinjer för det kommunala naturvårdsarbetet, 
framgår att vid all exploatering ska hänsyn tas till värden för natur och friluftsliv. Områden 
som tidigare inte är inventerade bör särskilt bedömas. Detta bör vara relevant för det 
avverkningsanmälda området. 

Enligt Naturvårdsprogrammet håller kommunen under år 2019 på med arbetet att ta fram 
en skogsstrategi. Det är rimligt att avverkning av skog med särskilda naturvärden avvaktar 
till skogsstrategin är framtagen. 

Övergripande bedömning 

Lerums Naturskyddsförening ifrågasätter avverkningen med hänsyn till områdets 
naturvärden och betydelse för friluftslivet. LNF anser att avverkning inte bör ske innan 
området har värderats och omfattas av en ny policy för skogsbruk på kommunens 
skogsmark. 

Lerums Naturskyddsförening 

Olov Holmstrand 
ordförande 


