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2012-01-25/lo 

 Till berörda tomtägare i Håtö Tomtägareförening 

Information om gallring av skog 2012 på Håtö2:6 
 

Din tomt gränsar till allmänning med skog som är aktuell att gallras med start i början av februari 

2012. 

• Bakgrund 

Vid årsmötet 2011 redovisades att Skogsvårdsplanen 2009 – 2018 till ligger till grund för 

förvaltningen av våra skogar. Den aktuella Skogsvårdsplanen är en uppdatering av den plan som legat 

till grund för skogsskötseln från 1998 t.o.m. 2008. 

Förvaltningen av våra skogar följer huvudsakligen den upplagda skötselplanen med målet att sköta 

våra skogar så att de höga naturvärdena finns kvar även för kommande generationers rekreation. 

Avvikelser förekommer och då främst vad gäller tiden för aktiviteten. Orsaken är främst 

omprioriteringar p.g.a. oförutsedda händelser. T.ex. så krävde vintern 2009-2010 extra åtgärder som 

spräckte utgiftsbudgeten och därmed planerade aktiviteter, medans vintern 2010-2011 kom tidigt och 

blockerade flera planerade åtgärder, med en outnyttjad budgetram som följd.   

• Aktuellt 

Med start i början av februari 2012 kommer en gallring på Håtö tomtägareförenings mark att utföras. 

Områdena som omfattas är grönmarkerade i bifogad karta. Merparten av vårt skogsbestånd är i vår 

skötselplan klassat som: 

 

• Område 1 

Den planerade gallringen inom Persängsvägen, Lermarvägen och Skutviksvägen, är avd. 8 öst 

Persängsvägen, 9, och 11. Klassat som NS. Det berörda området är i skogsplanen åtgärdsdatert till 

2016. Rötskador på stora delar av framförallt det fullvuxna granbeståndet och främst i den norra delen 

av området, gör att en tidigareläggning av gallring - huvudsakligen gran - är nödvändig. Ädellövträd 

och tall berörs inte alls eller mycket marginellt.  

Områden klassade som: 

 
Denna klassning finns bara i detta område och utgörs av avd.12 och 16. Avd. 12 berörs ej av 

gallringen.  

Avd.16, (mellan Lermarvägen 5 och 7), består mestadels av asp. Runt uppfarten till ”Pump 5” kommer 

gallring av gran som bl.a. hotar elledning samt försiktig ljushuggning runt ek att utföras. Enstaka aspar 

kan behöva avverkas för balansens skull. 
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• Område 2  

Avd som kommer att gallras är 14,15,18,19 och avd. 20 norr om stigen ner till Brusmarviken. 

Avdelningarna är huvudsakligen klassade som NS. Åtgärdsdatum är i skogsplanen satt till 2011 för 

14,15,19 och 20 men aktiviteten blev uppskjuten p.g.a. den snörika vintern.  

Avd. 18 är i planen satt till 2016, men det finns ett stort behov av gallring och uppsnyggning av 

området. Hur mycket som görs i detta läge är en kostnadsfråga då kostnaden för denna gallring klart 

överstiger intäkterna. 

• 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 skogsplan för skötsel tagits fram av externa experter.  

Att kunna påverka sitt närområde är naturligt och som förvaltare är jag öppen för era önskemål, dock 

gäller principen att flertalets önskemål går före individens om dessa står emot varandra, d.v.s. 

demokrati. 

• Hur kommer avverkningen att utföras 

Gallringen kommer att ledas av Skogsällskapet och utföras av 1-2 skogshuggare som utför manuell 

fällning. Dessa skogsarbetare har stor erfarenhet av att arbeta med stor hänsyn till naturvärden. 

Virke, ris och grenar fraktas ur skogen med en liten 4-tons maskin så att markskador minimeras och 

läggs på anvisade platser vid sidan av vägen för avhämtning. Merparten av virket kommer sannolikt 

att klassas som brännved men en del kommer att sorteras som timmer, (ger mer betalt). Ris och grenar 

läggs i egen hög för flisning, som skall vara flisad och bortförd innan juni 2012. 

Gallringen planeras att starta med område 2 i början av februari och därefter område 1. Gallringen 

beräknas vara klar innan mars månad.  

• Mer information 

För den som vill ha ytterligare information eller att framföra egna önskemål/hänsynstagande, så 

kommer jag att finnas: 

- Lördag 28/1, kl 13 mellan Persängsvägen 23 och 25. Vi går genom Område 1 och slutar vid 

pumphus 5. 

- Söndag 29/1, kl 13 vid postlådorna mittemot Brusmarvägen 25. Vi går genom Område 2 och 

slutar vid postlådorna vid Ladvägen. 

- Lördag 4/2, kl 10:30 vid postlådorna mittemot Brusmarvägen 25. Vi går genom Område 2 och 

slutar vid postlådorna vid Ladvägen. 

- Lördag 4/2, kl 13 mellan Persängsvägen 23 och 25. Vi går genom Område 1 och slutar vid 

pumphus 5. 

 

 Med vänliga hälsningar 

 

 Leif Ottesen, förvaltare 

 Tel. 073-540 08 81 
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