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Skogsträff Gävleborg  
- hur ska vi stärka vårt arbete för att skydda fler skogar?  
14 februari 2016, kl 10-15, samlades 28 personer på Studiefrämjandet, i Gävle. Separat 
deltagarlista visar vilka som var närvarande 
 
Syftet var att fortsätta diskussionen om hur vi ska utveckla vårt arbete med att skydda fler 
skogar i Gävleborg.  
 
Stig Hammarsten, vice ordf i Gävleborg, hälsade välkommen berättade kort om 
skogsarbetsgruppen, projektet och de två huvudalternativ som ligger för hur vi skulle kunna 
jobba framöver:   
1. Antingen koncentrera oss på de avverkningsanmälningar som kommer in till Skogstyrelsen 
(SKS) och välja ut några av dessa för att inventera naturvärden eller  
2. Inventera de skogar med höga naturvärden som vi känner till eller anar kan ha höga värden 
och sedan lämna in dessa som ”kartskikt till SKS och Länsstyrelsen (LST). 
Skogsgruppen består dessutom av Inga-Greta Andersson, Magnus Andersson, Per-Gunnar 
Jacobsson och Lillian Lundin Stöt på kansliet i Mora. 
  
Dagordningen fastställdes och alla närvarande presenterade sig. Några saker som nämndes 
under rundan var: 
Lars-Erik Nilsson, Borlänge, vår enda Dalarepresentant idag, meddelade att Borlänge, Ludvika 
och Gagnef har bildat en arbetsgrupp som arbetar för ett stort område ”Gyllbergens skogsrike” 
med anledning av att vindkraft planeras i området där det finns höga naturvärden. 
Stefan Olander berättade om hur han tagit lån och köpt loss myr- och produktionsskogsmark av 
bolag och sedan gjort naturvårdsavtal med SKS för att bevara natur- och kulturvärden. Så kan 
man också göra. 
Lennart Eriksson har satt av några hektar för biotopskydd. 
Anders Delin lämnar över bagage idag, inventeringar som gjorts finns med på USB-sticka, 
Insändare/Debattartikel som den som vill skriva under på, gärna får göra (bifogas 
anteckningarna). ”Forskningsresan” blir i Dalarna i år, den startade för att personer skulle lära 
tillsammans över landet samtidigt som skogsnäringens aktiviteter i periferin granskas. Magnus 
Andersson fyller på med att ”forskningsresan” är otroligt bra miljö och att det är där han fått sin 
skolning från början. Det är få procent gammelskog kvar! 
1,17% skyddad produktiv skogsmark i Gävleborg, som reservat. 
Nils-Gunnar Kempe vill utbyta idéer med personer i Sandviken!  
Monica Svensson meddelar att hennes nästa mål är att jobba för en Kommunekolog i Bollnäs, 
efter att hon har upptäckt det inte finns när hon skulle meddela gnag av skyddsvärd insekt 
(reliktbock?).  
Stig avslutar med att tala om de 45 miljoner som Länsstyrelsen har för att ersätta privatpersoner 
för skydd av skog. ”Inga värdekärnor får avverkas” 
 
Love Eriksen och Johan från Kronoberg berättade och visade, via Skype, hur de jobbar med 
avverkningsanmälningar i länet och vilka verktyg de har använt. Några fler deltagare från 
skogsnätverket och Lillian Lundin Stöt deltog via länk. 
 
Så här jobbar Kronobergs skogsgrupp 
1. Mail till intresserade som de trodde ville inventera + träff => har ca 10 inventerare nu 
2. Love kollar igenom alla avverkningsanmälningar (ca 3 500/år) och flygbildstolkar de 

intressanta 
3. Mailar ut grunddata (från Skogens pärlor), ärendebeteckning, terrängkarta, flygbild och 

inkomstdatum till den som ska inventera. Man har 6 veckor på sig efter inkommen 
avverkningsanmälan. 

4. Fältbesök på ca 250 st/år. Inventerar på signalarter, rödlistade arter. Rapporterar in till 
Artportalen! 

http://www.gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/


5. Gör skrivelser till Skogsstyrelsen, länsstyrelsen, markägaren och ev. ombud (entreprenör) 
där de beskriver naturvärdena med artlista och karta. Begär ut handlingar från 
Skogsstyrelsen med ärendebeteckning och hittar markägaren där. Försiktig formulering: ger 
förslag till nyckelbiotopsinventering.  

6. Får bekräftelse av mottagande av handling. Skogsstyrelsen är förhoppningsvis ute och 
kollar i fält. De har resurser at besöka ca 5% av alla avverkningsanmälningar. I bästa fall 
registreras en nyckelbiotop och då träder Miljöbalken in. Samråd enligt MB 12:6. 

7. Skickar mail till ombudet, i detta fall Södra Skogsägarna.  
8. Samråd enligt MB 12:6. Kollar om markägaren är certifierad enligt FSC eller PEFC. Om 

FSC får de ej avverka nyckelbiotoper. Kollar skogsbruksplanen, där ska nyckelbiotoper 
finnas registrerade.  

9. Klagar till ombudet och certifieringsföretaget med artlista, karta och vad som är fel; t ex fel i 
planläggningen att nyckelbiotop kunde avverkningsanmälas.  

10. Ombudet får svara. Ofta roande läsning.  
11. Nytt formellt klagomål till FSC via certifieraren.  
12. Certifieraren på platsbesök. Kan bli avvikelse enligt FSC 7:1 och ge en anmärkning. Kan 

leda till anmälan om brott mot FSC. 
13. Om markägaren motsäger sig att spara kan Skogstyrelsen förbjuda avverkning på upp till 

10% av rotnettot.  
14. Om mycket höga naturvärden kan det bli interimistiskt skydd, men mycket ovanligt.  

 
Kronobergs skogsgrupps arbete tas upp som gott exempel i den fördjupade utvärderingen av 
miljömålet Levande skogar. 
Arbetet går ut på att putta på Skogsstyrelsen så att de gör sitt jobb och rättar till systemfel.  
Inventeringskurser är bra och motiverande.  
De har även jobbat med alternativs avverkningsmetoder, som hyggesfritt.  
Det viktigaste är att rapportera på Artportalen! 
Ska lägga ut mallar för skrivelser etc i Verktygslådan på www.naturkontakt.se  
Har officiell adress kronoberg@skogsgrupp.se. Johan administrerar domänen så fler kan få 
sådan adress till sin skogsgrupp, t ex gavleborg@skogsgrupp.se  
 
Gruppen identifierade 50 nyckelbiotoper 2015, mot ca 5/år tidigare år, genom detta 
systematiska arbete. Åtminstone 27 av dessa hade inte upptäckts av Skogsstyrelsen annars.  
 
Bra kartverktyg: 

 www.skog.luben.se från Östergötlands skogsgrupp. Man kan filtrera på 2,3,6 v, 1 eller 
5 år. Bra i fält. 

 www.minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan Skogskartan, skogens pärlor och 
skogliga grunddata från Skogsstyrelsen. Avverkningsanmälningar och Artportalen 
inbyggd – superpraktiskt! 

 Kartor från Lantmäteriet. Bar flygfoton för tolkning om markfuktighet, lutning, 
stormskador, löv/barr etc. Är en process att lära sig flygbildstolka.  

 
Det finns mer pengar för att göra reservat på privat mark i år. Även Nya komet där markägaren 
får rotnettot + 25% och får ha skogen kvar.  
 

  
Gävligt Gott, en lokal restaurang serverade buffé med vegetariska alternativ, med fokus på 
råvaror från Gästrikland och det mesta är ekologiskt. 
  
Diskussion kring arbetet med skogsfrågor och projektplan för vårt skogsprojekt, som skickats 
ut med inbjudan. Planen innehåller bl.a. målen: 

• Fler aktiva i skogsgruppen  
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• Ökad kunskap  

• Bättre och mer effektivt arbetssätt för att skydda skogar  

• Lära oss använda digitala kartverktyg  

• Bättre förmåga att bedriva politisk opinion och diskutera skogspolitik lokalt och regionalt  

• Fler nya medlemmar  

• Fler skyddade skogar i Gävleborg  

• Öka antalet skogar som sköts med t ex hyggesfritt skogsbruk  

 
Mötet har gett konkreta förslag som kommer användas för att konkretisera projektplanen och 
arbetet ytterligare. 
 
Att göra: 
 

 Kontaktlista skogsgruppen, Inga-Greta och Lillian 

 Fixa enkelt GIS, kartprogram Stig 

 Skype-möten arbetsgruppen skog Stig sammankallar 

 Debattartikel Anders D 

 Feb-april träffar och enklare studiecirklar i fyra lokala skogsgrupper. Tips på upplägg: 1. 
Föreslå skogar 2. Kartverktyg 3. Besök i skogen  Tips på material som verkar bra för en 
introduktionscirkel: http://www.skyddaskogen.se/sv/component/content/article/178-
foereningen/foreningsnytt/1961-ny-skrift-ute-nyfiken-pa-skog 

 4 mars manusstopp Gävle-Dala Natur 

 April-maj mer avancerad studiecirkel i inventering med Magnus A 

 7 maj möte och skogsdag med Sebastian Kirppu i ett skogsområde nära Lindefallet 

 22 maj Studieresa till brandområdet vid Sala från Dalarna. Gävleborgare kan ansluta till 
bussrutten i t ex Rättvik eller Falun. 

 28 maj inventeringskurs signalarter med Yngve Perjons i Leksand 

 25-29 juli Forskningsresan i naturvårdens utmarker, utgår från Öje i Malung-Sälen. 

 Sommar/höst inlämningsmöten för allmänheten. Berätta om din fina skog, visa på karta, 
vi tar emot tipsen och vidarebefordrar.  

 Höst exkursioner spridda geografiskt 
 
 

Denise Fahlander och Lillian Lundin Stöt 

Naturskyddsföreningen Gävleborg 
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