
 

 

 
           Värmdö 2023.01.18 
 
Information om skogsskötsel på fastigheten Hemmesta 10:316 
Skogsägarföreningen Mellanskog planerar nu, på uppdrag av markägaren Byggkultur Sverige 
AB, för att genomföra flera av de åtgärder som finns angivna i den skogsskötselplan som 
sedan 2019 är beslutad för fastigheten Hemmesta 10:316, strax öster om tätorten. 
Mellanskog inleder arbetet om några dagar. 
 
Skogsägarföreningen Mellanskog är certifierad enligt avtal med det internationella 
miljöcertifieringsorganet PEFC:s och alla skogliga skötselåtgärder följer organisationens krav 
och regler för hållbart skogsbruk samt genomförs med certifierade entreprenörer. Tack vare 
avtalet omfattas även Byggkultur Sverige AB av samma certifieringsstandard, vilken för 
markägaren innebär ett åtagande att sköta skogen aktivt och uthålligt inom ramen för 
svensk lagstiftning och regelverk. Tillsynsmyndighet är statliga Skogsstyrelsen. 
 
Här följer beskrivningar av åtgärder som kommer att äga rum på fastigheten. 
• I skogen förekommer träd som är angripna av granbarkborre, vilka skall avverkas till följd 
av att de dels utgör faror för allmänheten och dels för att undvika att granbarkborren sprider 
sig till angränsande frisk skog. Enligt skogsvårdslagen är man som skogsägare skyldig att 
avverka skog som är angripen av skadeinsekter. 
• Det förekommer även sk ”skeletträd” som i huvudsak är granar som granbarkborren dödat 
sedan ett antal år tillbaka. Dessa träds rotsystem förmultnar, löper därför allvarlig risk att 
falla och utgör därmed en fara för människor. Dessa kommer att avlägsnas. 
• De gamla träden är också en av orsakerna till de redan upplevda översvämningarna 
nedströms, vilka är en följd av att rotsystemen inte längre klarar av att svälja det vatten som 
tar sin väg genom skogen. Därför kommer ny ungskog att istället utvecklas, vilket också 
kommunens egen utredning om vattenavrinning visar är en lösning på problemen. 
• Mellanskog kommer att ta hänsyn till rekreationsområden, stigar och leder, för att bevara 
tillgängligheten i området.  
 
De kommande skogsåtgärderna motiveras alltså av såväl skötsel- och skogsskyddsskäl som 
av säkerhetsskäl. Dessutom visar vi hänsyn till de områden som ligger närmast 
boendemiljöerna genom att inskränka åtgärderna till att enbart omfatta granar. Åtgärderna 
ska även, enligt kommunens utredning, på sikt eliminera risken för översvämningar vilka 
också utgör faror för människor och risk för skador på till exempel hus och vägar. De 
planerade föryngringsåtgärderna omfattar enbart de områden vilka uppnått en biologisk 
ålder vid vilken de avvecklas och ersätts med nyplanterad skog. För att i framtiden undvika 
liknande insektsskador och angrepp strävar vi i det arbetet efter att plantera övervägande 
tall. Åtgärderna är naturliga och självklara inom ramen för Sveriges skogspolitiska mål och 
traditionell svensk skogsskötsel. 
 
Flera i fastighetens grannskap välkomnar åtgärderna och har även gått samman i grupper 
och hört av sig med flera förslag om andra skötselåtgärder. Dessa finns därför anledning att 
ta ställning till och eventuellt tillmötesgå. 
 



 

 

Arbetet med skogsskötseln kommer sannolikt att inledas den 20 januari. Det kommer även 
att finnas informationsskyltar utplacerade på strategiska platser vid grusvägar och 
promenadstråk. 
 
Arbetet kommer att pågå under cirka fyra veckor under vilka vi uppmanar allmänheten att 
vara uppmärksam och undvika de områden i vilka arbetet pågår, att iaktta de 
rekommenderade säkerhetsavstånden om 70 meter. 
 
Hör gärna av er om det är några ytterligare frågor. 
 
Vänligen, 
Byggkultur Sverige AB/Skogsägarföreningen Mellanskog 
Kontakter:  
Niklas Bodell, Byggkultur Sverige, tel: 070-521 11 99 
Pär Bylander,  Mellanskog, tel: 072-535 46 69 
 
 

 
 
 
 
 


