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Miljönämnden

2018-01-16
Miljökontoret

Naturvårdsåtgärd nyckelbiotop, Ekeby 4:1
Dnr: 2018-154
Sammanfattning av ärendet

I samband med nyckelbiotopsinventering som genomfördes under 2017 har Skogsstyrelsen
föreslagit åtgärder i ett område (ca 10 ha) som klassats som nyckelbiotop. Skogliga åtgärder bör
göras för att bevara och stärka befintliga naturvärden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-18
Bilaga 1, Översiktskarta
Bilaga 2, Skogsstyrelsens samråd

Ärendet

I samråd med Skogsstyrelsen har det diskuterats vilka åtgärder som bör genomföras i ett
skogsområde (Ekeby 4:1) med hänsyn till olika naturmiljöer och befintliga naturvärden. Under
hösten 2017 genomfördes även ett fältbesök i området där kommunekologen och Naturcentrums
naturvårdare deltog för att göra en samlad bedömning gällande åtgärdernas genomförande och
önskade resultat.
Området är en grandominerad skog med grov dimension med ett stort inslag av grov gammal
tall och asp. Området har tidigare haft ett glesare trädskikt. I området växer även björk, klibbal
samt enstaka ekar. Det finns partier med död ved, i form av lågor. Flera välanvända stigar finns
i området.
Åtgärder som krävs för att gynna och säkerställa att naturvärdena bevaras är främst att friställa
de gamla tallarna och aspen från konkurrerande träd, främst gran. Partier med gran där det
förekommer rikligt med lågor ska lämnas. Grupper med björk ska sparas. Även yngre tall och
asp där de växer i området ska sparas. Målsättningen är att skapa variation i luckighet,
åldersfördelning och trädslagsblandning.
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Bilaga 2
SAMRÅD

Ekeby 4:1
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Södertälje kommun
Johan Persson
Campusgatan 26
15189 Södertälje
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Stockholm-Gotlands distrikt
Stefan Eklund
Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA
stefan.eklund@skogsstyrelsen.se
Tfn 08-514 514 62

Kommun

1(1)

Datum

Samråd om skogsbruksåtgärder
Du har anmält en planerad åtgärd i nyckelbiotoper till Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen har tagit upp frågan som ett samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken (1998:808).
Vid samrådet har diskuterats vilka anpassningar av den planerade åtgärden
som bör göras av hänsyn till naturmiljön. Som Skogsstyrelsen uppfattat
diskussionen har vi nått en överenskommelse innebärande att åtgärden
kommer att utföras på följande sätt.
Området är en grandominerad skog med grov dimension med ett stort inslag
av grov gammal tall och asp. Området har tidigare haft ett glesare trädskikt. I
området växer även björk och klibbal samt enstaka ek. Det finns partier med
död ved i form av lågor på några ställen. Flera välanvända stigar finns i
området.
Åtgärder som krävs för att gynna och säkerställa att naturvärdena bevaras är
främst att friställa de gamla tallarna och aspen från konkurrerande träd främst
gran. Lämna partier med gran där det förekommer rikligt med lågor. Spara
även grupper med björk. Spara även yngre tall och asp där de växer i området.
Målsättningen är att skapa variation i luckighet, åldersfördelning och
trädslagsblandning. Samla ihop ris och toppar och kör ut från området. Håll
stigar fria från avverkningsrester och undvik körskador.
Skogsstyrelsen medger att åtgärden får påbörjas omedelbart.
Stefan Eklund
Naturvårdsspecialist
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Utdrag ur gällande bestämmelser
12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)
Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för
samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller
bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att
det inom landet eller en del av landet alltid skall göras en anmälan för samråd i fråga om
särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om
vilka uppgifter en anmälan skall innehålla.
Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter
det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.
Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de
åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana
åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten
förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt till ersättning vid ett sådant föreläggande eller
förbud finns i 31 kap
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