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Till Håtö tomtägareförenings medlemmar 
 

Information om avverkning av skog 2013 på Håtö2:6 

 Bakgrund 

Vid årsmötet 2013 redovisades planerade aktiviteter att utföras under 2013. Ytterligare genomgång av våra 

skogsområden har visat att främst område 4, (se bilaga1), är i akut behov av avverkning och ljushuggning, 

då främst granbeståndet. För att kunna komma ut med virke, grenar och ris så måste område 10 passeras 

och delvis avverkas och röjas för framkomlighet, då är det rationellt att avverka och gallra i det området 

samtidigt. 

Det innebär att gallringen innanför Rävgaddsvägen, (område22, 23, 24 och 25), flyttas fram ett år till 2014. 

 Tidpunkt 

Avverkning är planerad att starta i början av oktober 2013 och beräknas pågå under max 2 kalenderveckor. 

Insamling,(skotning), av ris och grenar kan pågå under ytterligare någon vecka. 

 Typ av avverkning 

Ljushuggning, (blädningshuggning), främst av avverkningsmogna träd samt träd av sämre kvalitet gallras 

för att ge plats åt nya träd. Försiktig friställning av ädellövträd för att gynna återväxten genom avverkning 

av främst barrträd. 

 Avverkningsområden 

Se skogskarta bilaga 1. 

Planerad avverkning och ljushuggning 2013: område 3, 4 och 10.   

Gallring och ljushuggning 2012 

 Områdesbeskrivningar och beräknat uttag 

Område 3: Areal 1,8 ha. Avverkning av enstaka träd av gran och tall. 

Område 4: Areal 2,6 ha. Trädslag är gran, tall och övrigt löv. Merparten av träden är närmare 100 år och 

träd har börjat falla. Främst gran är aktuellt att avverkas, men även enstaka tall och lövträd. Beräknat uttag 

~168m3fub, ca 20 %. 

Område 10: Areal 11,1 ha. Trädslag är gran, tall och övrigt löv. Merparten av träden är närmare 80 år och 

främst granen är avverkningsmogen. Även i detta område kan det bli aktuellt med avverkning av tall och 

lövträd men då endast i mindre kvantitet. Beräknat uttag ~336 m3fub, ca 20 %. 

 Entreprenör och metoder 

Avverkning kommer att ledas av Skogssällskapet som också är köpare av virket och flisen. 

I första hand kommer en medelstor skogsskördare att användas. Manuell huggning används där det är 

svårt/omöjligt/olämpligt med maskin. Vid kraftledning kommer i första hand manuell fällning att utföras 

för att minska risken att fälla över kraftledning. 

Erfarenheter från avverkningen på Håtö 2012 visade att det blir mindre markskador när skogsskördare 

används, eftersom det då blir mindre körning med ”skotaren” i skogen när skogsskördare använts pga. att 

virke, grenar och ris ligger mer samlat jämfört med manuell huggning. 

Virket forslas med en skotare till närmaste avhämtningsplats vid Persängsvägen eller Brusmarvägen, där 

det avhämtas efterhand för transport till sågverk, (inom 2 veckor efter avverkning). 
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Grenar och ris fraktas ut till närmaste avhämtningsplats vid Persängsvägen eller Brusmarvägen, där det 

flisas och avhämtas under hösten, (krav från HTF). 

 

 

 

 Kalkylerade volymer 

Timmer ~150m3fub Gran och tall i längder 3,4m – 5,5m, (0,3m modul). 

Massaved ~300m3fub Gran, barrmassa och björk.  

Brännved  ~50m3fub Gran,(t.ex. rötskadad), och övrigt. 

Flis ~200m3s Grenar, ris. 

 Hänsyn  

Boende: Enbart tomter som gränsar mot område 10, (Persängsvägen, Gamla Ladvägen och Brusmarvägen), 

påverkas av avverkningen. Hänsyn kommer att tas till dessa och en marginal till tomtgräns lämnas. Om 

tomtägare önskar att träd närmare deras tomter skall tas ner så skall dessa markeras. 

Vilt: Förtätningar av låga löv och barrträd där viltet kan söka skydd lämnas orörda. 

Fåglar: Aspbestånden lämnas i stort sett orörda och högstubbar skapas. 

 Hur förvaltas våra skogar 

Håtö´s skogar och allmänningar ägs med lika delar av de 228 tomtägarna inom Håtö 

tomtägareförening. Våra skogar och ängar präglas av mycket stora naturvärden och stor hänsyn måste 

tas, när ingrepp i naturen måste göras av skötselskäl. Den skog vi har på våra gemensamma ägor 

förvaltas med tanke på rekreation och naturvärden, inte fibertillväxt. 

Med så många medlemmar/ägare följer naturligt en mängd olika uppfattningar om hur skogen skall 

skötas och därför har en Förvaltningsplan, (2009-2018), tagits fram av externa experter och den ligger till 

grund för vår förvaltning av skogen. 

 Ekonomi 

Den planerade avverkningen kommer inte att belasta vår budget utan skall ge ett visst överskott som går in 

i löpande budget. Priset för virke och flis är gällande marknadspriser men vi räknar med högre 

avverkningskostnader pga. orationell avverkningsmetod för att bevara skogskaraktären. Redovisning av det 

ekonomiska utfallet sker vid kommande årsmöte 2014. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Leif Ottesen, förvaltare 

Tel. 073-540 08 81 
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