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2021-10-18 

 

Till ansvariga Certifieringsbolag FSC och PFSC för Oskarshamns kommuns skogar. 

 
För kännedom till Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret, Tekniska nämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Södra. 

                                                                                                                                 
         

 

Klagomål gällande planerade avverkningar som Oskarshamns kommun avser att utföra 
enligt årsplan 2021 i Fallebo friluftsområde.  

 

Avverkningsanmälan: 

 A 4467-2021, (3,73 ha) inkommen 2021-01-28    

 
 
Sammanfattning klagomål 

 Oskarshamns kommun har fastställt 2021 års avverkningsnivå utan samråd med 
naturvårdens lokala representanter vilket helt strider mot den ordning som skall gälla 
enligt den antagna Skogspolycin där skrivningen är följande: ”En årsplan skall tas fram, 
vilken skall samrådas med andra förvaltningar och ideella organisationer och beslutas om 
i Tekniska nämnden.” 

 Trots god förekomst av den rödlistade vedsvampen ullticka (NT) tänker kommunen 
avverka skogsområdet. Ullticka (NT) signalerar alltid mycket skyddsvärda 
granskogsmiljöer i södra Sverige och hittas bara i skogar med höga naturvärden. Den är 
beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer och är känslig för 
snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden eller uttorkning (Artdatabanken). Ifall 
kommunen avverkar gran i skogsområdet kommer ulltickan inte ha en chans att överleva 
i området vilket är ett direkt brott mot certifieringen. 

 De fridlysta arterna spillkråka (NT, §4), mindre hackspett (NT, §4) och grönsångare (NT, 
§4) har påträffats i området. Det är ett lagbrott att skada dessa arters livsmiljöer. 
 

Det aktuella området vid Fallebo i Oskarshamns kommun är ett område som utnyttjas av 
allmänheten, föreningar och turister från Havslätts camping (Rekreation/friluftsområde).  

Naturskogen som planeras avverkas är tätortsnära skog med höga naturvärden. Skogen 
fungerar dessutom som bullerskydd mot E22 och dess intensiva trafik. Buller från trafik ska 
normalt inte överskrida vissa riktvärden. 

Det är svårt att förstår varför kommunen planerar avverkat tätortsnära områden som utnyttjas av 
många föreningar för friluftsaktiviteter, vandring, rekreation.  

Tyvärr har vi alltför många dåliga exempel på hur kommunen utfört gallringar i tätortsnära 
område som nu blivit förslyade efter att man avverka de värdefulla lövträden och marken fått ett 
markant ljusinsläpp.  
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I varje normal situation skulle den här typen av fakta resultera i en dialog och ändrade planer 
utifrån miljöbalken och EU:s Art- och habitatdirektiv. Oskarshamns kommun är skyldig att följa 
dessa. 

Tidigare år har samråd skett mellan våra föreningar och Tekniska kontorets ansvariga inför 
antagandet av varje ny årsplan för uttag ur den kommunala skogen. Senast detta skedde var den 
20 mars 2020. Detta har varit en mycket bra ordning. I år har dock inget samråd skett alls, utan 
det är en tillfällighet att vi fick kännedom om Tekniska nämndens möte angående 
avverkningsunderlag under sen eftermiddag dagen för sammanträdet! 

Tekniska kontoret har alltså valt att fastställa 2021 års avverkningsnivå utan samråd med 
naturvårdens lokala representanter vilket helt strider mot den ordning som skall gälla enligt den 
antagna Skogspolycin där skrivningen är följande: 

”En årsplan skall tas fram, vilken skall samrådas med andra förvaltningar och ideella 
organisationer och beslutas om i Tekniska nämnden.” 

Detta är inte i linje med FSC:s kriterier – Ansvarsfullt skogsbruk. Oskarshamns kommuns 
Tekniska nämnd och kontor måste säkerställa att de kunskaper som nu finns om de höga 
naturvärdena borde tas på allvar. Om planen genomförs riskerar betydande natur- och frilufts-
/rekreationsområden att skadas allvarligt eller helt raderas ut. Undertecknade föreningar väljer av 
anförda skäl att anmäla Oskarshamns kommun för brott mot FSC:s kriterier.  

Fridlysta arter och signalarter i den avverkningsanmälda skogen 

Artskyddsförordningen: Spillkråka (NT, §4), mindre hackspett (NT, §4), grönsångare §4). 
Eftersom det finns skyddade fåglar i området så finns det en dom som är prejudicerande. Då 
måste kommunen söka dispens via Länsstyrelsen om man fortsätter sina planer på att avverka. 

Ullticka (NT) är i södra Sverige en god Signalart för skyddsvärda granskogsmiljöer och hittas 
bara i skogar med höga naturvärden. Den är beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, 
ostörda skogsmiljöer och är känslig för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden eller 
uttorkning (Artdatabanken). 

Ramaria, fingersvampar. Finns 2 olika svamparter funna i området och denna svamp 
förekommer i äldre bördiga barrskogar, Signalart. 

Blomkålssvamp, förekommer i skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden, Signalart.  

Murgröna, funnen i området, Signalart.  

 

Bifogar en dom från Svea Hovrätt. Välen M 3276-20 Dom 2021-07-12.pdf. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb/ Jan Brenander 

Föreningen Skydda Skogen/ Elin Götmark 

Klimatgruppen i Oskarshamn/ Gunnar Westling 

Föreningen Våneviks Gammelskog/ Agneta Andersson 

 

 



3 
 

 

Utdrag ur FSC-standarden 
 PRINCIP 1: LAGEFTERLEVNAD: Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och 
nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser 

 

 

Bakgrundsfakta: 

 

Paragrafer i skogscertifieringen som är relevanta om kommunen går vidare med sina 
avverkningsplaner: 

1.1.Skogsbruket ska respektera alla nationella och lokala lagar och administrativa krav. 

6.1.7.Skogsbrukare ska genomföra miljö-och naturvärdesbedömning på beståndsnivå före större 
skogliga åtgärder och dokumentera resultatet samt planera och genomföra skogsbruket för att 
minimera negativa effekter. 

6.2.1S.Skogsbrukare ska undanta nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik 
(1995) från alla skogsbruksåtgärder, förutom åtgärder påkallade för att bevara eller främja 
biotopens naturliga eller hävdbetingade biologiska mångfald. 

6.2.3.Skogsbrukare ska utvärdera information om samt dokumentera förekomst och hänsyn 
gällande rödlistade arter (se Bilaga 5) utanför avgränsade nyckelbiotoper. 

6.2.4.Skogsbrukare ska genomföra påvisbara åtgärder för att säkra förekomster av rödlistade arter 
(enligt 6.2.3.) utanför avgränsade nyckelbiotoper. Sådana åtgärder kan vara generella, och 
innefatta detaljhänsyn eller hänsynsytor vid avverkning, alternativt specifika genom punktinsatser 
eller avsättningar av skog för naturvårdsändamål. 

 

 

PRINCIP 4: RELATIONER PÅ SAMHÄLLSNIVÅ 

 

4.1 Certifikatsinnehavaren ska identifiera vilka lokalsamhällen som finns inom skogsbruksenheten, 
och de som påverkas av brukandet. Certifikatsinnehavaren ska sedan i samverkan med dessa 
lokalsamhällen fastställa deras rättigheter i fråga om besittningsrätt, tillträde och nyttjande av 
skogstillgångar och ekosystemtjänster, hävdvunna rättigheter samt lagliga rättigheter och 
skyldigheter inom skogsbruksenheten.  

4.1.1 Lokalsamhällen som kan påverkas av skogsbruket identifieras inför skogliga åtgärder. 

4.2 Certifikatsinnehavaren ska erkänna och upprätthålla lokalsamhällenas lagliga och hävdvunna 
rättigheter för att bibehålla inflytande över brukandet som bedrivs inom eller som är relaterat till 
skogsbruksenheten i sådan utsträckning som krävs för att de ska kunna skydda sina rättigheter, 
tillgångar, landområden och besittningar. Lokalsamhällens överlåtelse av inflytande över brukandet 
till tredje part kräver på förhand givet, fritt och upplyst samtycke. 

4.2.1 Lagliga rättigheter, nyttjanderätter och servitut respekteras.  

4.2.2 Allemansrätten respekteras, värnas och vårdas 
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PRINCIP 6: MILJÖVÄRDEN OCH MILJÖPÅVERKAN 

 

Certifikatsinnehavaren ska upprätthålla, bevara och/eller återställa skogsbruksenhetens 
ekosystemtjänster och miljövärden och ska undvika, minska eller åtgärda negativ miljöpåverkan. 

 

6.4 Certifikatsinnehavaren ska skydda sällsynta arter och hotade arter samt deras livsmiljöer inom 
skogsbruksenheten. Det ska ske genom avsättningar, andra skyddade områden och genom att skapa 
konnektivitet och/eller genom andra direkta åtgärder som gynnar dessa arters överlevnad och 
livskraft. Åtgärderna ska stå i förhållande till brukandets skala, intensitet och risk, samt till sällsynta 
och hotade arters bevarandestatus och ekologiska krav. Certifikatsinnehavaren ska beakta den 
geografiska spridningen och ekologiska krav hos sällsynta och hotade arter utanför 
skogsbruksenhetens gränser när beslut om åtgärder inom skogsbruksenheten ska fattas.  

6.4.1 Följande biotoper undantas från alla skogsbruksåtgärder, förutom åtgärder påkallade för att 
bevara eller främja biotopens naturliga eller hävdbetingade biologiska mångfald: 

 a) utpräglat olikåldriga och skiktade naturskogar med riklig förekomst av gamla/grova träd och rikligt 
med grövre död ved i olika nedbrytningsstadier, 

 b) nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metod (1995), 

 c) impediment (mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m3sk per hektar och år). 

 

 

 

 

Skogsstyrelsen 

Målbilder för god miljöhänsyn till friluftsliv och rekreation 
Målbilderna omfattar skogar där skogsbruk kan bedrivas. Avsättningar för friluftsliv, frivilliga eller 
formella, ligger utanför målbilderna, men är ett kompletterande verktyg som kan användas när 
upplevelsevärdena är särskilt höga. Målbilderna är ordnade i en trappa, och finns för 

• kommunikation,  

• närskogar,   

• friluftsskogar, 

• uppehållsplatser samt  

• stigar och leder. 

God kommunikation med nyttjarna är grundläggande för all hänsyn till friluftsliv och rekreation. Med 
närskogar menas den skog som ligger närmast bebyggelse, som är mest tillgänglig och som människor 
vistas i regelbundet. Friluftsskogar är skogar som inte är närskogar, men ändå används för friluftsliv och 
rekreation. Ofta finns någon typ av attraktion eller uppehållsplats i en friluftsskog. Stigar, leder och 
uppehållsplatser finns i alla typer av skog och är speciellt viktiga i friluftsskogar och närskogar. 

Skogsstyrelsen - Skogsskötsel för friluftsliv rekreation 
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Artdata från Skogsstyrelsen Skogens pärlor 

 
Skogsstyrelsen avverkningsanmälan 

 

Avverkningsanmälan     
A 4467-2021, (3,73 ha) 

Inkommen 2021.01.28 

Väg E 22 passerar Nv om Fallebo friluftsområde 
Vilket genererar mycket vägbuller in i området. 


