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Datum
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Förvaltningsmöte Ekopark Hornsö del 1
Tid:
Plats:

2017-10-20, 09:00
Ekopark Hornsö

Närvarande: Sveaskog: Ellen Nordström, Gisela Björse och Jan Dahl.
Skogsstyrelsen: Roland Persson.
Länsstyrelsen: Jonas Hedin och Thomas Johansson.
Förhinder:

Stefan Silfverblad

Information:

Vid bildandet av Ekopark Hornsö 2004 skrevs ett avtal mellan Sveaskog och
Skogsstyrelsen. Förvaltningsmötet är ett årligt samråd mellan Sveaskog och
Skogsstyrelsen gällande de kommande åtgärderna i Ekoparken.
Länsstyrelsen medverkar på förvaltningsmötet som rådgivande myndighet.

Flowcut
• Det är ett samarbete mellan Slu, Sveaskog, SCA, Skogforsk och Mekfab Engineering
•

Det är en av de ordinarie maskinförarna som kommer utföra testet.

•

Hela testperioden kommer att sträcka sig från mitten av september 2017 tills det att
materialet är flisat, senast slutet av maj 2018. Detta innebär att det avverkade materialet
inte riskerar att bli en insektsfälla.

•

Efter genomgång av det planerade testet så ställde sig alla positivt till projektet och ville
gärna under kommande förvaltningsmöte se resultatet. Samt få en inbjudan för att se när
åtgärden utförs. Vidare information finns i kompendiet som delades ut på
förvaltningsmötet.

Kommande åtgärder
• Både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har med det här förvaltningsmötet mottagit de
kommande åtgärderna i Ekopark Hornsö.
•
-

•

Vid samråd gällande en nyckelbiotop påpekade skogsstyrelsen att åtgärder i
nyckelbiotoper kräver anmälan och ett separat samråd.
Sveaskog kommer ansöka om ett samråd med Skogsstyrelsen för gällande
nyckelbiotop, och i den ansökan refererar till förvaltningsmötet.
Förslag från Länsstyrelsen angående åtgärder i Nyckelbiotopen var att ta bort minst 50
% av tallen, friställa ekarna, samt att bevara buskskiktet.
Skogsstyrelsen uttryckte önskemål om att det i anmälningar om föryngringsavverkning/samråd finns en hänvisning till avdelningsnummer (beståndsnr) i
ekoparksplanen. Detta skulle underlätta orientering i kartor och förenkla handläggningen.
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Aggemossevägens betesområde.
• Skogsstyrelsen kan ha ett arbetsmarknadslag som kan utföra risplockning och röjning av
örnbräken flera gånger per säsong på betet i Aggemosse. Vidare kontakt sker mellan
Roland Persson och Jan Dahl.
Bränning
• Varken Sveaskog eller Länsstyrelsen har planer på att utföra naturvårdsbränningar i
Ekopark Hornsö under 2018.
Övrigt
• Rekommendationer från Länsstyrelsen vid friställning av träd: det viktigt att planera in
återkommande röjning, en gång är ingen gång.

Förvaltningsmöte Ekopark Hornsö del 2
Tid:
Plats:

2017-12-20, 09:00
Ekopark Hornsö samt Skogsstyrelsens kontor i Högsby

Närvarande: Sveaskog: Ellen Nordström, Gisela Björse, Jan Dahl och Stefan Silfverblad.
Skogsstyrelsen: Johan Åberg och Roland Persson.
Länsstyrelsen: Jonas Hedin, Erik Nordlin och Thomas Johansson.
Information:

Vid bildandet av Ekopark Hornsö 2004 skrevs ett avtal mellan Sveaskog och
Skogsstyrelsen. Förvaltningsmötet är ett årligt samråd mellan Sveaskog och
Skogsstyrelsen gällande de kommande åtgärderna i Ekoparken.
Länsstyrelsen medverkar på förvaltningsmötet som rådgivande myndighet.

Kraftledning
• Svenska Kraftnät kommer att genomföra en breddning av befintlig kraftledningsgata som
går igenom Ekopark Hornsö. Breddningen kommer påverka NS/NO-klassad
tallnaturskog. Sträckningen är ca 1km och kommer max att beröra 5ha. Sveaskog håller
sig uppdaterade i arbetet och kommer med hjälp av Länsstyrelsen anpassa den
kommande åtgärden så att den gynnar omkring liggande natur och arter på så bra sätt
som möjligt.
•

Sveaskog kompenserar för avverkningen av naturvårdsskogar som blir aktuella i
kraftledningsarbetet. Ca 5 hektar.

Inventering av 100 årig skog i Ekopark Hornsö
• Jan Dahl och Stefan Silfverblad utförde under sommaren 2017 en ny
naturvärdesbedömning i tall avdelningar i Ekopark Hornsö med en medelålder på över
100 år, totalt rörde det sig om 160 ha. Resultatet från den inventeringen var att 74 ha
ändrades till NO/NS. Kvarvarande 86 ha brukas enligt ekoparksavtalet. Med tillägget
att naturhänsynen i tallmarkerna hanteras som Mosaikavverkningar dvs Skogar med
en stor hänsynsyta (0,3-0,5 ha) på vartannat hektar. 20 solitära naturvårdsträd per
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hektar lämnas dessutom på den öppna ytan. Lägsta hänsynsnivå 25%.Fläckvis
markberedning om möjligt.
•

Inget byte av avdelningar har skett. Endast ändringar av målklasser och målbilder till
högre ambitioner - inga sänkningar av hänsynsprocent.

•

Sveaskog tänker utveckla en ny målbild för Glesa och luckiga tallskogar med
insektsmål. Syftet är att skapa en målbild som kan fungera för de restaureringsskogar
som är yngre än 100 år i Hornsö. Tänk på olika metoder att skapa död ved samt
eventuellt två olika målbilder för dessa tallskogar beroende på artfynd i ekoparken.
Sveaskog ser fram emot synpunkter från både Länsstyrelsen och. Skogsstyrelsen i
det vidare arbetet.

•

Sveaskog åttog sig att genomföra minst en NS-skötsel enligt ovanstående målbild och
om möjligt komplettera den med punktvis bränning av utvalda tallar till sista april.

•

Sveaskog erbjuder LST och SKS att deltaga i två planeringar med mosaikavverkning.

•

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har under förvaltningsmötet informerats om att en
inventering ägt rum och vilka procentsatser Sveaskog landat i m a p avverkning av
den totala arealen på 160 ha. Samt mottagit informationen i form av kartor.

•

Vi enades om resultatet av inventeringen, dvs att 74 ha bli NS/NO och att 86 ha förblir
PF. Samt enades vi om att en bra avverkningsform på de kvarvarande PF skogarna är
mosaikaverkningar.

Ekoparkavtal och ekoparksplan
• Sveaskog bjuder in till gemensam erfarenhetsdag kring skötselfrågor i ekoparken. Här
kan både veteranisering, brand, skötsel av kärnområden, glesa och luckiga tallskogar
och mosaikavverkningar vara aktuella. April-maj.
•

Sveaskog och Skogsstyrelsen arbetar fram ett gemensamt sifferunderlag för att
uppdatera våra register samt beskriver hur ofta man är villig att uppdatera
Ekoparksplanen - inspel till arbetet med Sveaskogs förvaltningsplan.

•

Sveaskog och Länsstyrelsen byter data kring värdefulla träd.

•

Länsstyrelsen presenterar övergripande ekologiska målbilder för Reservaten för
Skogsstyrelsen och Sveaskog.

•

Sveaskog deltar gärna i en övergripande analys kring lämpliga våtmarker inom
ekoparken.

•

Skogsstyrelsen rapporterade om eventuella skötselpengar till skyddade områden
inklusive naturvårdsavtal. Alla såg fram mot att höra mer om detta.

•

Årliga förvaltningsmöten, men om det finns behov kan fler förvaltningsmöten hållas.

•

Sveaskog kommer att ta fram förvaltningsplaner för varje Ekopark, vilka är tänkta att
bli mer operativa, framåtsyftande och rymmer möjligheter till gemensamma projekt.
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