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Avverka inte Hällsnäs gammelskog!  
 

Vi undertecknade miljöföreningar uppmanar Sydved att inte avverka Hällsnäs gammelskog i 

Härryda kommun. Detta då en avverkning skulle riskera förstöra en mycket värdefull 

naturmiljö med en rik biologisk mångfald och förekomst av många hotade och missgynnade 

skogsarter. Hällsnäs gammelskog ägs av en privat markägare och Sydved har som företag 

åtagit sig att avverka skogen och köpa virket (avv. anm. A 38116-2018, Bårhult 1:2).  

Vi anser att en avverkning skulle komma att strida emot den miljöpolicy och den inriktning 

på skogsbruk som Sydved säger sig stå för. Att avverka denna typ av skogar med höga 

naturvärden är ej förenlig med det hållbara skogsbruk som Sydved menar att man 

företräder. Därför uppmanar vi Sydved att inte genomföra avverkningen. Det pågår 

dessutom en rättsprocess där Skogsstyrelsens vägledning som utfärdats i samband med 

avverkningsanmälan har överklagats. En avverkning skulle även kunna vara till men för och 

kunna skada rättsprocessen. 

 

Hällsnäs gammelskog har ett stort värde för naturvården och den är i flera inventeringar och 

utredningar bedömd som en skog med höga naturvärden (Naturcentrum 2016, Härryda 

kommun 1992, Pro Natura 1992). I skogsområdet finns en rik biologisk mångfald med 

exempelvis fynd av över 25 naturvårdsarter. Av dessa är tio nationellt rödlistade arter som 

ex. brandticka, gransotdyna, hål-lav och skogstrappmossa. Det förekommer dessutom flera 

skyddade arter som spillkråka, duvhök och nötkråka. Hällsnäs gammelskog har dessutom 

stora värden som del av ett långsträckt grönstrukturstråk som förbinder gammelskog i 

landskapet (Skogsstyrelsen 2008, Melica 2018). 
 

Vi föreningar har tidigare kontaktat Sydved och begärt samråd i fält (2018-10-05). Efter att 

detta genomförts uppmanar vi nu Sydved att inte avverka skogen. 
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