
Skogsskötsel eller avverkning?	
 	
 	
Som ni säkert har hört och sett de senaste helgerna har det försiggått en hel del 
motorsågande utefter de södra ängarna. Och det har sin naturliga förklaring, som kanske inte 
alla har läst om eller känner till.	
 	
På våra öar har vi förutom våra egna tomter mycket skog och mark som behöver tas omhand 
på olika sätt och med olika frekvens. Eftersom vi är över 80 hushåll i föreningen, finns det 
förstås många varierande åsikter om hur skötsel av ängar och skog ska gå till. Därför kände 
styrelsen behov av en objektiv och professionell bedömning av, i detta fall, skogens skötsel 
och underhåll. Upplägget presenterades och godkändes på årsmötet 2019 och efter 
utvärdering av offerter bedömde vi att Skogsstyrelsen var bäst lämpad och gav dessutom 
bäst pris.	
 	
Tillsammans med några av oss i föreningen tillbringade vi och två skogsvårdsspecialister 
från Skogsstyrelsen en heldag på våra öar. Stundtals var de lyriska över vad de såg och 
kunde inte nog betona vilka fantastiska naturvärden vi har på våra öar. Hela 
rapporten ”Grönområdesplan för Mefjärd, öster om Ornö” finns att läsa på vår hemsida, och 
är nu guiden för att våra öar skall ha lika höga naturvärden, inte om 10 år utan om 100, 200 
och även om 300 år!	
 	
För att klara detta utan att spendera 100.000-tals kronor på att köpa skogsvårdstjänster så 
tog sju frivilliga medlemmar Motorsågskörkort A+B, under en helg i augusti. Detta är 
nödvändigt eftersom det finns ett nytt regelverk som säger att utan körkort så får man endast 
använda motorsåg på egen tomt/fastighet. De som deltog betalade en del av kursen själva 
och har även åtagit sig att jobba dubbla skötselplikter under 5 år. 
 

	
 	



Detta är bakgrundsinformation till att vi i år ägnar oss extra mycket åt skötseln av några 
specifika skogsområden (se kartan) på Mefjärd. Detta har knappast kunnat undgå någon 
som promenerat förbi Valborgsängen. 
 

	
 	
Besöket av de två specialister från Skogsstyrelsen resulterade inte bara i den beställda 
Grönområdesplanen som omfattar nästan alla våra skogar, utan även i utvidgningen av de 
redan befintliga nyckelbiotoper som vi har mitt på ön. (se bifogad karta)	
 	
Dessa områden utmärker sig genom sina grova och gamla ekar, en rest av äldre 
markanvändning med metoder som bete, slåtter och lövtäkt. Även de grova asparna, 
björkarna och de mycket gamla tallarna är skyddsvärda. Dessutom hittades rödlistade lavar 
och insekter på de gamla ekarna.	
 	
De gamla träden kunde växa sig så stora under den tiden, då marken användes för bete och 
lantbruk men nu är områdena igenväxta av asp, björk, klibbal och gran och det hindrar de 
mest värdefulla naturvärdesträden från att växa vidare utan konkurrens från ordinära lövträd 
och gran.	
 	
Vi fick tips av skogsvårdsspecialisterna att det går att söka pengar för skötseln av natur- och 
kulturmiljö och de hjälpte oss med de nödvändiga underlagen för en ansökan som sedan 
beviljades i februari i år.  Det handlar om ett stöd ur landsbygdsprogrammet som delvis 
finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden, som mest kan föreningen få 28 800 
kr, beroende på bedömningen vid slutbesiktningen. Deadline för redovisningen är 28 februari 
2021.	
 	
 
 
 
 
 
 
 



Det vi behöver göra är:	
	
•        Grova ekar frihuggs från konkurrerande träd (i första hand gran) med minst 5 m runt 

trädens krona. 	
•        Frihugg gammal tall, ask samt hålträd av asp och björk som ej konkurrerar med de 

gamla ekarna. 	
•        Spara och frihugg några hasselbuketter med stora socklar. 	
•        Spara udda trädslag i områdena såsom fågelbär och oxel. 	
•        Frihugg och rensa forn- och kulturlämningarna från träd och sly. 	
		
Tack vare helt fantastiska insatser under hela lördagen (22/8) (stora flistuggen gick från 8:30-
17.00 och gräsuppsamlaren från 10-16) med släpande av ris och staplande av ved så är det 
mesta omhändertaget. Stort tack till alla som slet i värmen! 
 

 
 
Att sköta vår skog är ett långsiktigt arbete som vi kommer fortsätta med i olika former under 
de kommande åren! 
 
 
 
Karta över områden med höga naturvärden: 

 

Har ni sett den fantastiska eken som gömdes bakom 
bl a en enorm asp och en jättegran? Och så mycket 
ljus det kom ned till marken! Liljekonvaljerna kommer 
jubla till våren!	
Nu finns det även mängder med flis till våra stigar, en 
stor brasa som vi försöker elda i vinter och ved till alla 
som vill ha. Ta chansen att hämta! 
	


