
Lerum
c/o Olov Holmstrand
Torphagebacken 11
443 38 LERUM

                          Lerum 2020-05-02 

1(2) 

Lerums kommun 
Sektor samhällsbyggnad 
Åsa Bergsten 
Karolina Källstrand 
443 80 LERUM 

Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på planerad gallring 
av skog vid Häcksjön 
Enligt anslag på platsen kommer gallring av skog att genomföras inom kort på Lerums 
kommuns mark vid Häcksjön. Informationen hänvisar till Skogssällskapets Robert 
Karlsson på tel 0521-57 60 66. Han finns i Vänersborg och är svår att nå. 

Lerums Naturskyddsförening anser i första hand att den närmaste tiden under senvåren och 
försommaren är olämplig för arbetet. Under denna tid häckar huvuddelen av fåglarna och 
blir utsatta för störningar. I värsta fall skadas bon och ungar. 

Duvhöksbo på Häcksjöås 2020-05-01. 
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I området Häcksjöås väster om Häcksjön finns skog lämplig för häckning av duvhök. 
Duvhöken har minskat kraftigt i Sverige och är enligt Artdatabankens senaste rödlista 
kategoriserad som nära hotad (NT). I Lerums kommun är duvhöken nu ovanligare än 
pilgrimsfalken. Området vid Häcksjön är sålunda av stor betydelse för duvhökens existens 
i kommunen. Det finns gott om slaktplatser med rester av exempelvis duvor på Häcksjöås. 

Duvhöken häckar nästan aldrig mer än tre år i följd i samma bo. Den har istället ett par 
alternativa bon. Ett av dessa i området, ovanligt stort och uppenbarligen inte utnyttjat i år, 
framgår av bilden. Duvhök observeras emellertid regelbundet i området och häckar 
uppenbarligen någonstans. Om gallringen sker nu finns risk att störningen åstadkommer att 
de nykläckta ungarna inte överlever om de äldre fåglarna skräms iväg. 

Lerums Naturskyddsförening vädjar till Lerums kommun att uppskjuta gallringen tills 
häckningssäsongen är över. 

Mera övergripande vill Lerums Naturskyddsförening åter framhålla att Lerums kommun 
ska förändra hanteringen av kommunens skogar med större hänsyn till naturvårdsaspekter. 
Skogssällskapet bör upphöra som förvaltare som uppenbarligen enbart har inriktning på 
traditionell produktion. Det aktuella gallringsbeståndet är en för Lerum ovanligt välskiktad 
skog, dvs skog med träd av varierande ålder, som skulle vara idealisk för 
kontinuitetsskogsbruk, om det överhuvudtaget skall bedrivas skogsbruk i beståndet. 

Lerums Naturskyddsförening 

Olov Holmstrand 
ordförande 


