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Miljöenheten 
443 80 LERUM 

Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på 
avverkningsanmälan A 44301-2020 på norra delen av Brännås 

Avverkningsanmälan 

Bifogade anmälan avser avverkning på fastigheten Hallsås 2:274 ägd av Sture Andersson, 
ombud Olle Bexell, Södra. Anmälan inkom till Skogsstyrelsen 2020-09-10 och omfattar 4 
ha. Anmälan avser föryngringsavverkning med naturlig föryngring. Avgränsningen enligt 
anmälan har nedan förts över till ett mera detaljerat kartunderlag. Avverkningsanmälan 
bifogas. 

Avverkningsanmälans omfattning är markerad med röd linje. 
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Särskilda omständigheter 

Enligt den gällande översiktsplanen för Lerums kommun ÖP 2008 är rekommendationen 
för det avverkningsanmälda området ”tätortsnära rekreation”. Delen av området närmast 
Stamsjön omfattas av strandskydd. Enligt kommunens naturvårdsprogram har hela det 
avverkningsanmälda området högsta friluftsvärde (klass 1). Stamsjön har högt friluftsvärde 
(klass 2) och påtagligt naturvärde (klass 3). 

Längs Stamsjön går en iordninggjord och markerad vandringsled som är välfrekventerad. 
Där leden inte går på körvägar har stigarna grusats för att bli lättframkomliga och 
övervägande torra. Genom mellersta delen av det avverkningsanmälda området går en bred 
och välanvänd gångväg med fortsättning söderut och som funnits under mycket lång tid. 
Dessutom finns mindre upptrampade stigar i området. 

Gångvägen genom området med representativ vegetation 2020-09-17. 

Förhållandena inom det avverkningsanmälda området 

Det avverkningsanmälda området är en del av den så kallade Trollskogen på Brännås 
mellan Stamsjön i öster och Alebäcken (Stämåna) i väster. Området som helhet är 
genomkorsat av gångvägar och stigar och är mycket välfrekventerat som strövområde för 
svampplockning, hundrastning, orientering (Naturpasset) mm. 

Enligt Lantmäteriets historiska ortofoto 1975 var skogen på fastigheten då relativt nyligen 
avverkad. Nuvarande skog är sålunda högst ca 50 år gammal och ger intryck av att vara 
naturligt etablerad och inte varit föremål för röjning eller huggning. Det är sålunda fråga 
om en naturskog med träd av varierande ålder och trädslag. Gran och tall dominerar, men 
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det finns även en hel del björk och andra lövträd, exempelvis enstaka ekar. I branten utmed 
Stamsjön finns tallar med högre ålder, eftersom remsan närmast sjön inte var avverkad 
1975. I västra delen finns några påtagliga ansamlingar av död ved. Se nedanstående 
orienteringskarta och nytaget foto. 

Det avverkningsanmälda området inlagt på uppförstoring av kartan för orientering 
(Naturpasset). De gröna strecken markerar död ved. 

Död ved i nordvästra delen av området 2020-09-17. 
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I förhållande till närmast angränsande områden i söder är det avverkningsanmälda området 
mindre kuperat och sålunda i huvudsak lättframkomligt. Undantag är branten längs 
sjöstranden. Områdets vegetation framstår även som mer variationsrik och artrik än i 
angränsande områden i söder. 

Angränsande område i norr avverkades för 10 år sedan och ny vegetation har sedan 
etablerats spontant, vilket gjort att detta område nu täcks av ogenomtränglig snårskog och 
har helt förlorat rekreationsvärdet. Detta visar hur det avverkningsanmälda området 
kommer att utvecklas enligt intentionerna i avverkningsanmälan. 

Synpunkter 

Lerums Naturskyddsförening ifrågasätter avverkning av övervägande 50-årig skog med 
mycket stor betydelse för närrekreation och friluftsliv. Avverkning skulle ytterligare 
förminska den för allmänheten tillgängliga delen av Trollskogen. Området inom 
strandskydd ska inte avverkas. Befintliga gångvägar och stigar får inte förstöras. 

Lerums Naturskyddsförening 

Olov Holmstrand 
ordförande 


