Anteckningar från dialogmöte angående avverkning i tätortsnära skog vid Lindmuren
den 3 november 2015
Närvarande:
Bruno Bystrand – Sveaskog
Stefan Toterud –
Sveaskog
Emelie Lindqvist – Sveaskog
Hans Collin –
Surahammars Kommun
Claes Göran Håvedal – Brukshundsklubben
Leif Carlberg –
Brukshundsklubben
Håkan Trollvad – Surahammars SOK
Tom Sävström –
Naturskyddsföreningen
Majvor Wilson – Surahammars GK
Björn Nordh – Surahammars GK
Bruno Bystrand började med att visa upp den ursprungliga avverkningsplanen, på den sågs
vilka områden som skulle avverkas. Ingen speciell hänsyn till friluftslivet har i denna plan
tagits till att området är frekvent besökta av kommuninvånarna, annat än den vanliga
hänsynen till stigar och liknade. Sveaskog fick därefter rådgivning av Skogsstyrelsens
Magnus Lindh i hur en avverkning i tätortsnära skog kan se ut.
Sveaskog var därefter ut i fält och tittade på aktuella skogar för att få en bra bild på hur man
skulle kunna bruka skogen på ett sätt som skulle vara mer anpassat till friluftsliv och
rekreation.
Nytt förslag lades fram, med förändrade åtgärder inom de mest frekvent besökta områdena
som togs väl emot. Praktiskt taget alla spår som Brukshundsklubben har ligger inom detta
område.
Många av de närvarade uttryckte oro för att det var väldigt mycket hyggen runt Surahammar,
detta togs upp av bland annat Surahammars SOK, Brukshundsklubben och
Naturskyddsföreningen. De var dock förstående för att Sveaskog har ett ansvar inför svenska
staten att dra in pengar, och att Sveaskogs avsättningar på 20 % för naturvård inte kommer att
innebära att just Surahammars kommun har 20 % avsatt.
Tom Sävström på Naturskyddsföreningen tog upp fördelar med tätortsnära skogar när det
gäller rekreation och hälsa för människorna i närområdet. Han ställde sig positiv till att fröträd
ställts i en större utsträckning, vilket minskade hyggesintycket. Stefan Toterud tog då också
upp 10 träds regeln.
Surahammars GK, som preparerar skidspåren i området, upplevde det som att det väldigt ofta
låg nerfallna fröträd över spåren på de redan avverkade områdena. Det disskuterades om
något kan göras för att minska risken för träd över spåren i de områden som nu ska avverkas.
Brukshundsklubben hade frågor angående om vi kommer att gå in med maskiner från deras
håll, något de inte tyckte var ett problem så länge de blev informerade i god tid. Att få
information när avverkningen ska ske var något som alla visade intresse av att veta.
Information om avverkningarna antagligen att läggas ut på Naturskyddsföreningens och
Kommunens hemsidor. En sammanfattning, med kartor, av de åtgärder som ska utföras
sammanställs av Bruno Bystrand och skickas sedan till alla närvarade vid mötet.
Sveaskog meddelar de intressenter som var med på mötet om en tidpunkt för åtgärderna så
snart ett sådant är satt.

