2020-05-11

Till: Mark- och miljööverdomstolen
Växjö
Överklagan av dom: Mål nr M 4813-19

Ön Istergås ingår i ett Natura 2000-område. Eftersom Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen
varken gjort någon Natura 2000-utredning eller nyckelbiotopsinventering anser
Oskarshamnsbygdens fågelklubb att det saknas tillräckligt kunskapsunderlag för att kunna
fatta beslut om att tillåta någon form av skogliga åtgärder på ön Istergås.
Oskarshamnsbygdens överklagande till Mark- och miljödomstolen gällde en ansökan om
föryngringsavverkning på ön Istergås (Avverkningsanmälan A 9921-2019 (3,8 ha) inkommen
2019-02-13). Därefter har det tydligen även inkommit en ansökan om gallring (2019-08-15)
som Mark- och miljödomstolen behandlade i sin dom.
Istergås ingår i naturreservatet Misterhults skärgård. Enligt naturreservatets föreskrifter är
föryngringsavverkning inte tillåtet inom reservatet. I Mark- och miljödomstolens beslut
talades det endast om gallring och inte om föryngringsavverkningen. Eftersom området
dessutom ingår i N2000 har Sverige förbundit sig att bevara områdets naturvärden. Så länge
varken en Natura 2000-utredning eller en nyckelbiotopsinventering genomförts kan det inte
garanteras att gallringar eller föryngringsavverkningar skadar Natura 2000-området.
I Länsstyrelsens svar 2019-06-10 på våra frågor angående den planerade
föryngringsavverkningen på Istergås gör Länsstyrelsen bedömningen att det inte behöver
göras någon Natura 2000-utredning. Mail från Länsstyrelsen 2019-06-10 angående inkommen
anmälan om föryngringsavverkning:

"Istergås och Tvärö är utanför föreskriftsområde A så hinder mot avverkning och andra
skogliga åtgärder inte regleras och inte ställs på dem. Hade det varit nyckelbiotop så hade
Skogsstyrelsen agerat och samrådet skulle ha mer av N2000-prägel. Jag bedömde i min
handläggning att åtgärderna inte kräver Natura 2000-prövning."

På vår begäran om nyckelbiotopsinventering där vi bland annat hänvisar till förekomsten av
gamla ekar med mulm (indikerar höga naturvärden) svarar Skogsstyrelsen 2020-05-06:

"I dagsläget har vi ingen möjlighet att utföra en nyckelbiotopsinventering."
Istergås storlek är också ett skäl till att man inte skall in och gallra på ön. Storleken på öns så
kallade skogsbevuxna del är knappt 3 hektar och i dessa hektaren ingår även impediment och
våtmarker. Vi finner det därför anmärkningsvärt att gallring tillåts på denna ö som dessutom
har ett utsatt läge i ytterskärgården. Många av träden är gamla och hyser höga naturvärden.
Det är av yttersta vikt att ta hänsyn till de befintliga värdena vilka riskerar att försämras och
påverkas negativt av den planerade gallringen.
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