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Protokoll från samrådsmöte i Västanhed, Skinnskatteberg 2020-10-06. 
 
Deltagare: 
Från Uppsala Akademiförvaltning: Anders Söderström, Petter Nyberg 
Från Västanhed:  Ulf Bolinder, Kjell och Eva Jensen, Margareta Karlsson, Curt 

Lundmark, Åsa Moreús, Lars Dahl, Monika Öijvall, Agnetha 
Törnberg, Magnus Groth, Hans Larsson, Nils Viklund, Kjell 
Larsson Lars Lågland, Mothel Milberg, Tuula Hass. 

Inkomna åsikter via mail:  Peter Douhan, Mikael Idén, Fredrik Malm, Tord 
Norman, Mats Söderberg, Konstanze Schnell, Marco 
Gerling, Monica Söderberg, Sandra Radford 

 
Kallelse: 
Kallelsen skickades till ordförande för fritidshusområdet den 24 september 2020 för 
vidare distribution till husägarna i området. Detta av den anledningen att de redan 
har ett utarbetat sätt att kommunicera via maillistor. 
 
Sammanställning: 
Träffen startade med att Anders presenterade Uppsala Akademiförvaltning samt att 
gå igenom lite enkelt vad våran FSC-certifiering innebär. 
Petter fortsätter med att utförligt beskriva åtgärden som kommer att äga rum i 
skogen runt Västanhed 
 
Dessa åtgärder är en föryngringsavverkning där syftet är att få upp ny skog på 
avdelningen. Majoriteten av grenar och toppar (s.k. GROT) kommer att tas bort 
från avverkningsområdet så att det blir lättare och finare att ströva i området. 
När det är dags att säkerställa föryngringen på området kommer en markberedning 
att göras men så försiktigt det går så att det stör så lite som möjligt för friluftslivet. 
Efter detta kommer en plantering att göras så att ny skog kommer igång. 
Avverkningen innehåller ett motionsspår som ska skyddas vid avverkning. 
 
Petter informerar att avverkningstidpunkten kommer att bero på väderleken. Vi vill 
ha så bra väder som det går för att minska spårbildning. Med detta betyder det inte 
att vintern är allra bäst då tjäle är sällsynt nu för tiden. 
 
Anders berättar även om våra ålägganden att avverka skog som angrips av 
granbarkborre och informerar även lite om kolbindningen i skogen och dess 
positiva funktion. 
 
* Åsikter/frågor från deltagare på mötet: 
-När kommer avverkningen att utföras på året? Gärna ej på våren med tanke på 
djurlivet. 
-Spara gärna lite träd på åsen. 
-Kommer det planteras några andra trädslag än tall och gran? 
-Gör ni färdigt direkt eller blir det i flera omgångar. 
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-Kommer vägarna förstöras? 
-Kommer lastbilarna hindra vägen? 
 
 
* Svar på dessa presenterades direkt på mötet och sammanställs nedan: 
-Avverkningsrätten säljs till externt bolag och vi kan därigenom inte styra helt när 
den sker. Vi strävar efter att minimera skador på marken, det är prioritet.  
- Träd som är friska och kan stå emot stormar så de ej ramlar över väg eller 
ledningar kan sparas och vi ska kolla extra på att eventuellt spara något extra på 
åsen. 
- Tall och gran är de trädslag som idag har bäst ekonomisk bärighet i våran mening. 
Ett inslag av löv kommer att sparas men vi kan även tänka oss att föryngra något 
område med exempelvis lärk. 
- Avverkning kommer att ske i ett svep om väder och vind tillåter. 
-Vägarna ska besiktigas före och i samförstånd med vägförening åtgärdas vid 
behov. 
- Ja, lastbilarna kan hindra framkomligheten. Detta då det tar ca 20 minuter för dem 
att fylla ett lass. En tidpunkt är på morgonen då en av de boende som kör skolbuss 
måste komma fram. Dröjsmål för honom betyder stora förseningar. Mer exakt tid 
från busschauffören önskas innan transporterna börjar. Har ni önskemål om 
speciella tider då trafiken är extra hög och lastbilarna inte bör utföra arbeten där så 
meddela gärna oss det. fram  
 
* Åsikter/frågor via mail och telefon: 
- Oro för att vi ej tar hänsyn till friluftslivet och rekreation. 
- Ej kan plocka bär och svamp. 
- Buller från landsvägen kommer öka. 
- Kommer vårat motionsspår att försvinna? 
- Avverkningen bör ej ske. 
 - Varför ska ni hugga? 
 
* Svar på en del av dessa kommer här: 
- Vi försöker ta hänsyn till rekreationen i största möjliga mån under avverkningen. 
Motionsspåret kommer finnas kvar och ska ej köras sönder. 
- Tyvärr så ändras miljön i skogen vid en avverkning på det viset att svampar och 
bär kan förvinna ett tag, för att sedan komma tillbaka när det börjar bli skog igen på 
marken. 
- Ja, skogen är ett bullerskydd för ljud från vägen, men det kommer inte bli 
kalhygge i den bemärkelsen att det blir helt rent. Vi sparar hänsynsområden, 
kantzoner, trädgrupper och miljöträd som kommer bryta ljudet en del. Det blir 
även kvar vissa områden med skog utanför avverkningsområdet som kommer hålla 
ner nivån av ljud. 
- Se tidigare svar angående motionsspåret. 
- Vi kommer inte att avstå denna avverkning. Men vi kommer ta hänsyn som jag 
angivit ovan. 
- Vi har som uppdrag att bruka skogen. Detta innebär plantera, röja, gallra, avverka 
för att återigen plantera. Detta kretslopp pågår ungefär under 60-100 år. 
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Detta protokoll skickas ut till boende inom Västanheds stugområde genom 
ordförande Dans hjälp. Vill du/ni lämna kommentarer på detta ska det göras till 
mailadress petter.nyberg@uaf.uu.se innan den 15:e november 2020. Efter detta 
kommer en redogörelse att göras där det framgår vad som beslutats att göra i 
aktuellt område. 
 
 
 
Vid pennan 
Petter Nyberg, Skogvaktare område väst 
Uppsala Akademiförvaltning 
 
 
 

mailto:petter.nyberg@uaf.uu.se
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Traktnr:     235591 Traktnamn:     2020 LRK Bysala Leverantör:     UAF Akademiskogen 1:2

Hänsyn Föryngringsavverkning

Redovisning av planerad hänsyn
HÄNSYNGRUPP HÄNSYN KARTA KOMMENTAR

Träd, trädsamlingar och döda träd Grova barrträd Nej
Grova lövträd Nej
Hålträd Nej
Döda stående eller liggande träd Nej
Trädsamlingar Nej
Gamla träd Nej
Naturliga högstubbar Nej

Skador på mark och i vatten Skador på vatten vid transport över
bäckar/åar

Nej Inga transporter över diken behövs.
Annars byggs broar.

Detaljinformation av planerad hänsyn i kartan
Löp nr Miljötyp Areal ha Åtgard AnteckningarSparade

träd

1 Kant mot impedement 0,96 0 Följ målbilden för detta.

2 Kant mot bebyggelse 0,24 0
Spara stormfasta träd
och försöka skapa en
trevlig kantzon mot
bebyggelse.

3 Basväg (Föreslagen) 0
4 Basväg (Föreslagen) 0

5 Kolbotten / tjärdal 0 Friställs med
hänsynsstubbar runt.

6 Kant mot impedement 0,40 0 Följ målbild för detta.
7 Sumpskog 0,09 0 Lämnas
8 Basväg (Föreslagen) 0
9 Basväg (Föreslagen) 0

10 Sumpskog 0,22 0 Lämnas.
11 Sumpskog 0,27 0 Lämnas.

12 Kant mot bebyggelse 0,42 0
Spara stormfasta träd
och försöka skapa en
trevlig kantzon mot
bebyggelse.

13 Kant mot impedement 1,09 0 Följa målbilden för
detta.

14 Sumpskog 0,37 0 Lämnas.
15 Sumpskog 0,06 0 Lämnas.
16 Kant mot impedement 0,51 0 Följ målbild för detta.

17 Diken 0
Överfart sker endast
efter att bro byggts över
dike med virke.

18 Kraftledning 0
19 Kraftledning 0

20 Äldre väg / stig 0 Promenadstigar. Kör ej
sönder och risa ej ner.

21 Trädgrupp 0 Spara trädgrupp på
höjden med gamla träd.

22 Kant mot impedement 0,84 0 Följ målbilden för detta.

23 Äldre väg / stig 0 Promenadstig. Kör ej
sönder.

24 Kraftledning 0

25 Diken 0
Ingen transport över
diken behövs. Annars
bygg broar!

26 Fornlämning 0
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Hänsyn Föryngringsavverkning

27 Övrigt 0,08 0

Vattentäkt med två
borrhål. Ledning går i
rak västlig riktning mot
stugområdet. KÖR EJ
SÖNDER! Spara
hänsynsstubbar runt
denna för att markera
för nästakommande
åtgärder!

28 Avläggskoordinat 0
29 Avläggskoordinat 0
30 Avläggskoordinat 0
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