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Naturskyddsföreningen har fått kännedom om att det pågår arbete med att anlägga en väg i 
naturreservatet. Det har fällts träd och även dikats längs vägen. Via medlemmar har vi fått 
information om att den del av vägen som redan är anlagd passerar genom och alldeles nära 
mycket värdefull natur. En medlem som besökt området skriver följande beskrivning av skogen 
längs vägen: 
     

Just där var skogen som finast med bergkant och inslag av sumpskog med grundvatten nära 
marknivå trots torr väderlek. Vatten stod i det nygrävda diket längs vägen. I norr börjar vägen i 
skogen intill en öppen äng som är ganska fuktig i södra delen. Här stod grävmaskinen. Ängen 
var dikad i kanten mot skogen och diket fortsätter längs vägen söderut genom sumpskogen. 
Nära ängen blir skogen direkt grovstammig och precis intill vägen står en gran där det växer 
kattfotslav och gammelgranslav på barken. Dessa signalarter indikerar gammal granskog med 
lång kontinuitet och jämn fukt. Flera grova tallar och granar var fällda för vägbygget. Svårt säga 
hur gamla o hur många då vägen döljer. Flera av träden längs vägen är 100+. Vissa trol närmare 
150+. 
Död ved både stående och liggande förekommer ganska rikligt. I den fuktigare delen av skogen 
växer klibbal ihop med barrskogen. Enstaka mellanstora ekar växer på lite torrare delar intill 
vägen. På äldre lågor precis bredvid vägen växer signalarter som vedtrappmossa och 
långfliksmossa. Dessa arter indikerar kontinuitet av gamla lågor av barklös barrved med 
markkontakt o jämn fukt. Skogen är omväxlande med små berg och dalgångar. Sprickdalar 
mest i nord sydlig riktning. Vägen följer lägre delar mellan höjderna och underlaget är 
omväxlande torrt utan dike och fuktigare med dike i vägkant. Blötast är det i norr intill ängen. 
Intill vägen halvvägs söderut på västra sidan bara ett par meter fr vägkroppen växer ett litet 
bestånd skogsknipprot. Fridlyst o rel ovanlig. Runt vägbygget, en bit ifrån, finns 
hällmarkstallskog där många träd är över 100 år. Några närmare 200. Tallticka finns på några 
som indikerar kontinuitet av äldre tallskog. Angriper mycket sällan träd yngre än 150 år. 
Vägbygget var stoppat vid en klen låga som låg tvärs vägen i den södra delen.  
Jag har svårt att tro att Skogsstyrelsen skulle släppa igenom en avverkningsanmälan i den här 
delen av skogen som har så höga naturvärden. Skogsbruksplanen bör uppdateras och göras 
aktuell. Även reservatets skötselplan borde kanske uppdateras. 

 
Naturskyddsföreningen bedömer att den planerade och redan påbörjade vägen strider mot 
miljöbalken och är oförenlig med naturreservatets syfte och föreskrifter. Vi begär därför att 
länsstyrelsen ställer krav på återställande av marken samt vidtar andra åtgärder som tillsyn enligt 
miljöbalken innebär.  
  
Vi önskar ta del av länsstyrelsens tillsynsbeslut så snart dessa har fattats.  
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