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Tillstånd till avverkning inom Anfastebo naturreservat 
på fastigheten Anfastebo 1:2 i Ale kommun 
 

Beslut  

Länsstyrelsen ger tillstånd att avverka skog på två ytor (2,3 ha resp. 2,5 ha) 

inom Anfastebo naturreservat, på fastigheten Anfastebo 1:2 i Ale kommun. 

 

Tillståndet gäller avverkning enligt anmälan till Skogsstyrelsen daterad den 

6 juni 2010. De råd och anvisningar som Skogsstyrelsen lämnar ska följas. 

 

En skärm med tall ska lämnas mot alsumpskogen (naturvärdesobjekt), se 

bifogad karta. 

 

Redogörelse för ärendet 

Du har till Skogsstyrelsen anmält avverkning på två områden med barrskog 

i östra delen av Anfastebo naturreservat. Ytorna är 2,3 ha och 2,5 ha stora. 

Enligt anmälan ska ingen avverkning ske på skogliga impediment. Hänsyn 

kommer att tas genom att hålträd och naturliga högstubbar lämnas kvar.  

Områdena gränsar till en alsumpskog på 0,5 ha som Skogsstyrelsen har 

klassats som objekt med naturvärde.  

 

Skogsstyrelsen har skickat ärendet vidare till Länsstyrelsen då det ligger 

inom ett naturreservat.  

 

Samråd har skett med Christer Lundberg på Skogsstyrelsen, som 2009 

gjorde en naturinventering av hela naturreservatet. 

 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Anfastebo naturreservat bildades den18 april 1977. Syftet med naturreserva-

tet är att bevara och vårda området på grund av dess värde för det rörliga 

friluftslivet. Enligt naturreservatets föreskrifter är det förbjudet att utan till-

stånd från Länsstyrelsen utföra kalavverkning. 

 

Enligt reservatets skötselplan är skogsbruk tillåtet i de östra delarna. Slutav-

verkningar bör ligga under 2 ha. Länsstyrelsen bedömer att de östra delarna 

av reservatet är starkt påverkade av skogsbruk och tidigare avverkningar. 

Mot alsumpskogen som är utpekad som objekt med naturvärde bedöms det 

vara lämpligt att lämna en skärm av tall, i enlighet med Skogsstyrelsens råd. 
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Länsstyrelsen bedömer att avverkningarna inte motverkar syftet med reser-

vatet. 

 

Länsstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en långsiktigt 

god hushållning med naturresurserna (3-4 kap miljöbalken), och att den inte 

strider mot kommunens översiktsplan.  

 

Upplysningar 

Naturvårdsverket med flera har rätt att överklaga detta beslut inom tre veck-

or. Du bör därför inte påbörja åtgärden förrän tiden för överklagande har 

gått ut. 

 

Hur man överklagar 

./.  Detta beslut kan överklagas hos Vänersborgs Tingsrätt, miljödomstolen, se 

bilaga (formulär O22). 

 

 

I detta ärende har Theodor de Knoop beslutat och Jennifer Hood varit före-

dragande.  

 

 

 

Theodor de Knoop 

 Jennifer Hood 

 

 

 

 

Bilagor: 

Hur man överklagar 

Karta över Anfastebo naturreservat + naturvärdesobjekt 

 

Kopia (+delg kvitto + hur man överklagar) 

Naturvårdsverket 

 

Kopia 

Pärmen  Vilken pärm? 

Christer Lundberg, Skogsstyrelsen  

Ale kommun  Vem på kommunen? 

Reservatspärmen Anfastebo naturreservat  Vem förvaltar reservatspärmen? 


