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Mötesanteckningar  

 
 
Närvarande:  
Sveaskog: Jan Dahl, Louise Åkerstedt, Babs Stuiver  
Skogsstyrelsen: Roland Persson, Johan Jansson  
Länsstyrelsen: Erik Nordlind, Jonas Hedin  
 
 
Förvaltningsplan för Ekopark Hornsö samt genomgång av arealer  
Sveaskog har påbörjat arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för Ekopark Hornsö. Denna 
innehåller bland annat kort fakta om ekoparken, utförde åtgärder och kommande åtgärder, 
projekt m.m. för ett femårsperspektiv både bakåt och framåt i tiden.  
I samband med detta görs en analys av geografiska data, exv. arealer. Hur dessa siffror 
kommer att användas tar Sveaskog ställning till när analysen är klar. Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen har påpekat att vissa siffror i ekoparksplanen inte verkar stämma.  
 
I samband med detta diskuterades möjlig metodik för att göra uppföljningar, mäta och jämföra 
olika faktorer både inom ekoparken och i intilliggande reservat. Utbyte av erfarenheter kring 
uppföljningsmetodik vore bra. 
 
Vid planering för naturvårdsbränning kan Länsstyrelsen och Sveaskog stämma av möjligheten 
till samarbete av naturvårdsbränning i ekoparken och intilliggande reservat.  
 
 
Länsstyrelsens naturvärdesbedömning av bestånd som Sveaskog planerat för 
avverkning  
Jonas Hedin redogjorde för den inventering som Naturcentrum AB gjort på Länsstyrelsens 
uppdrag av äldre bestånd med produktionsmål i ekoparksavtalet.  
 
Inventeringen inriktades främst på äldre tallskog. I ett bestånd kompletterades inventeringen 
med fångstfällor. I dessa fångades omkring 150 olika vedlevande insektsarter. Länsstyrelsen 
ser till att artfynden även rapporterats i Artdataportalen. Jonas Hedin skickar över det 
sammanställda resultatet till Sveaskog så snart det är färdigt Sveaskog kommer att gå igenom 
resultatet i detalj innan några slutsatser dras. Skogsstyrelsen anser att det är viktigt att ha koll 
på naturvärdena innan beslut för avverkning tas.  
 
Inventeringen omfattade även vissa bestånd som Sveaskog tidigare inventerat (2017-2018) och 
avsatt för naturvård. Dessa avsättningar kvarstår.   
 
 
Kommande åtgärder  
Planerade åtgärder för 2019 presenterades. Avverkningarna under det kommande året kommer 
till stor del bestå av gran. Avverkningsvolymen ökar något på grund av avverkning av 
barkborreangripna bestånd. 
 



 

 
 

  

   

   

 

 

I listorna för NS-åtgärder inkluderades även de bestånd som kommer att påverkas av de 
dikesproppar som planeras. Detta är ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen. Ytterligare ett 
möjligt projekt som diskuterades var tillskapande av torrängar längs vägar och på sällan 
använda vändplaner.  
 
En yta om ca 5 ha är föreslagen för naturvårdsbränning. Förslagsvis utförs den i samband med 
naturvårdsbränning som Länsstyrelsen planerat i direkt anslutande reservat.  
 
 
Fältrunda  
Vi gick längs med ett av de diken där dikesproppar är planerade. En maskingrupp var på plats i 
pågående naturvårdsavverkning där gran tas bort till förmån för löv. Projektet för proppning av 
diken förväntas påbörjas nu i november/ december.  
Beståndsnummer: 036-873, 039-824 samt 046-841.  
 
Vi besökte ett område avverkat med FlowCut, ett flergreppsaggregat för sena röjskogar som 
testas i utvecklingssyfte på ekopark Hornsö. Röjning med FlowCut kommer att fortsätta hela 
vintern 2018-2019. Resultatet var imponerande!  
Beståndsnummer: 829-267. 
 
Slutligen besökte vi en planerad avverkning av gran på tidigare åkermark, ett bestånd som är 
representativt för stor del av de avverkningar som är planerade till 2019. Vi tittade på planerad 
hänsyn och dess placering. Vi diskuterade även val av trädslag till föryngring. Till våren är 2000 
bokplantor beställda vilka var tänkta att plantera i kärnområdet för bok. Då det förmodligen inte 
kommer hinna ske någon avverkning i det området kan plantorna istället spridas ut i de 
föryngringar som görs efter avverkning av gran.  
Beståndsnummer: 201-584. 
 
Intill det besökta granbeståndet fanns ett dike som proppats för ett antal år sedan. Resultatet 
var tydligt, ett tidigare lövbestånd var nu blött och mängden död ved var stor.  
Beståndsnummer: 179-562.  
 
Dagen avslutades med en kort sammanfattning och en ”laget-runt”-runda. Alla verkade nöjda 
med dagen och var överens om att punkterna på dagordningen varit intressanta.   


