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Samråd om skogsbruksåtgärder
Det avverkningsanmälda området berör tjäderns livsmiljö. Tjädern omfattas
av bestämmelserna i artskyddsförordningen och är även utpekad som en
prioriterad art att ta hänsyn till enligt 30 § skogsvårdslagen. Vår bedömning är
att avverkningen utanför det, på kartan markerade området, är en förbjuden
åtgärd enligt 4 § artskyddsförordningen och därför har en kontakt tagits med
Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen.
Vill man gå vidare med en avverkning av hela området måste man söka
dispens hos Länsstyrelsen.
Skogsstyrelsen avslutar härmed samrådet.
Beskrivning av ärendet

Du har anmält en planerad avverkning till Skogsstyrelsen.
Avverkningsanmälan omfattar 5,3 ha och inkom den 28 oktober 2014.
(ärendenummer A58570-2014)
Skogsstyrelsen har besökt området och inhämtat kunskaper om tjäderns
förekomst i området. Bedömningen görs att detta är ett område som är
avgörande för tjäderns förekomst i landskapet. Inom det avverkningsanmälda
området finns ett flertal spelplatser. Tjäderns krav är att spelplatserna skall
vara stabila skogar utan påtagliga skogsbruksåtgärder. Skogen är tidigare
skött med mycket små uttag. Detta har skapat en skog som är olikåldrig och
flerskiktad. Här finns inslag av gamla tallar och kjolgranar. Här finns
hällmarker och mossar. Det är länge sedan det senaste uttaget gjordes.
Troligen över tjugo år sedan. Åtgärden som anges i avverkningsanmälan, att
skapa en timmerställning kommer sannolikt att innebära att spelplatserna
överges.
Skogsstyrelsens förslag till åtgärder

Inom det anmälda området finns ett mindre område om ca 1 ha som skulle
kunna avverkas utan att tjädern påverkas. På bifogad kartskiss är detta mindre
område inritat med röd färg. Det är dock inte markerat i fält. Resterande del
4,3 ha bör lämnas utan åtgärd.
Om den hänsyn/de skyddsåtgärder som redogörs för ovan inte avses att
vidtas/utföras bedömer Skogsstyrelsen att avverkningen är förbjuden enligt 4§
artskyddsförordningen. Avverkningen så som den är planerad enligt anmälan
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kräver då dispens enligt 14§ artskyddsförordningen. Dispens söks hos
naturavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Christer Lundberg

Bilagor:
Tjänsteanteckningar från fältbesök

Utdrag ur gällande bestämmelser
12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)
Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för
samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller
bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att
det inom landet eller en del av landet alltid skall göras en anmälan för samråd i fråga om
särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om
vilka uppgifter en anmälan skall innehålla.
Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter
det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.
Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de
åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana
åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten
förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt till ersättning vid ett sådant föreläggande eller
förbud finns i 31 kap

2(5)

Skogsstyrelsen

Samråd

3(5)

Skogsstyrelsen

Samråd

4(5)

Skogsstyrelsen

Samråd

5(5)

1(1)
Datum

Ärendenr

2015-02-02

A 58570-2014

Göteborgs distrikt
Christer Lundberg
Frihamnen 16 B, 41755 GÖTEBORG
christer.lundberg@skogsstyrelsen.se
Tfn 031-7056261

Tjänsteanteckning.

Tjänsteanteckningar gällande avverkningsärende A58570-2014.

Skogsstyrelsen har besökt det avverkningsanmälda området vid två tillfällen. Vid
första tillfället 2015-01-08 deltog Christer Johansson/Göteborgs Ornitologiska
Förening, Roy Jansson/Ale Naturskyddsförening, Leif Danielsson/Svenska
Naturskyddsföreningen, Göran Fransson/kommunekolog i Ale samt Christer
Lundberg/Skogsstyrelsen. Syftet med denna träff var att samla den kunskap om
tjädern som finns om området. Resultatet blev att endast ca 1 ha kan avverkas
utan att tjäderns existens hotas. Resterande del (4,3 ha) lämnas orörd. Enligt
dagens deltagare finns inom området ett flertal spelplatser. Tjäderns krav är att
spelplatserna skall vara stabila skogar utan påtagliga skogsbruksåtgärder. I
anslutning till detta område, på andra fastigheter har tidigare funnits spelplatser.
Dessa har blivit så starkt påverkade av skogsbruk att dom har övergetts.
Spelplatserna har då blivit flyttade till detta område. Tjädern bedöms inte klara av
ytterligare påfrestning av sin spelplatsmiljö.
Vid andra tillfället 2015-01-13 deltog Anders Jansson/markägare, Gustav
Cagner/Sydved samt Christer Lundberg/Skogsstyrelsen. Vid detta tillfälle
redogjorde jag för första besökets slutsatser som är Skogsstyrelsens ståndpunkt.
Detta intrång kan inte accepteras av markägaren som vill bruka sin skog. Det
framkom även att avsikten är att gallra andra områden på detta skifte. Då är även
denna gallringsåtgärd samrådspliktig till Skogsstyrelsen.

Christer Lundberg
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