
Mail till Thomas Persson Vinnersten, daterat 2018-01-19. 
 
”Hej Thomas! 
  
Vi vill med anledning av ert kritiska brev bara förtydliga vad som är på gång i Hornsö samt belysa en del 
missförstånd. Sveaskog har i dagarna haft ett konstruktivt  förvaltningsmöte med Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen där vi bland annat enades om följande miljöaktiviteter i Ekopark Hornsö 
  
1   
Ny skötselmodell  
I naturvårdsskogar med målbilden tallskog där naturvärden skall återskapas kommer en ny skötselmodell 
att utvecklas.  
  
En nysatsning på naturvårdande skötsel av avsatta unga tallskogar (yngre än 70 år) som inte har höga 
naturvärden idag men stor restaureringspotential kommer att göras. För att genomföra detta kommer en ny 
målbild är för Gles och luckig tallskog av värde för hotade insekter att utvecklas.  Riktlinjer arbetas fram i 
dialog med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Berör flera ca 300 - 500 hektar. 
  
2 
Naturhänsyn 
Större hänsyn till insekter 
Sveaskog föreslår en ny modell för hänsyn till insekter skall användas vid avverkning i Ekoparkens 
produktionsbestånd av tall. Dvs en stor hänsynsyta på 0,3-0,5 hektar skall lämnas på vartannat hektar. Död 
ved skall tillskapas och mellan ytorna skall minst 20 mer solitära träd lämnas per hektar. Sveaskog, 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen är överens om att två avverkningar kommer att göras under 2018 och de 
ska sedan utvärderas gemensamt. 
  
3 
Naturvårdsambitioner 
Inga sänkta ambitioner - bara motiverade höjningar 
  
Självklart så skall inga skogar som tidigare varit utpekade som naturvårdsskogar avverkas. Tvärtom, nya 
avsättningar skall göras av produktionsskogar där det är motiverat. Sveaskog kommer att använda ca 5000 
hektar av Hornsö till Naturvårdsareal samtidigt som Länsstyrelsen bildat närmare 1000 hektar 
Naturreservat.  
I detta arbete har vi tillsammans satt av ca 2000 hektar äldre skog (över 100 år). 
En analys visar att kvarvarande bestånd över 100 år endast utgör 164 hektar. Notera att flera av dessa var 
under 100 år vid invigningen 2004. Av de 164 hektaren produktionsskog över 100 år visade sig74 hektar 
utvecklat höga naturvärden de senaste 14 åren.  Dessa skogar har nu omförts från produktionsmål till 
renodlade Naturvårdsmål. De övriga 90 hektaren produktionsskog är spridda på flera mindre bestånd. De 
kommer att avverkas utspritt i tid och rum och med mosaikavverkning som metod – se ovan. 
  
4 
Avverkningsnivåer 
Sveaskog har beslutat att fortsatta produktionsavverkningar skall ske i en jämn takt över tiden i alla 
Ekoparker. 
Detta underlättar för alla parter. Det är viktigt att betona att slutavverkningsnivån för Ekopark Hornsö inte 
ökat utan är oförändrad. Gallringsytan kommer att halveras eftersom vi snart betat av den gallringspuckel vi 
hade för några år sedan. 
  
5 
Föryngring 
Fröträd 
Sveaskog kommer att fortsätta med att använda fröträd vid avverkning av tallskogar i Ekopark Hornsö.  
Viss andel av fröträden avverkas vid senare skede när föryngringen är säkrad. 
Kompletterande föryngringsåtgärder så som plantering eller sådd kan eventuellt behövas. 
  
  
6 
Exkursion 
Sveaskog bjuder in er till höstexkursion för att på plats kunna följa utvecklingen, varmt välkomna! 
.  
  
Med vänlig hälsning! 



  
Stefan Silfverblad 
Gisela Björse” 

 


