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Ärendenr

L 1858-2017
Er referensStockholm-Gotlands distrikt
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stefan.eklund@skogsstyrelsen.se
Tfn 08-51451462
Fastighet

Sundby 7:10
Kommun

Haninge
Församling

Fiversätraöns intresseförening UPA

 

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.

I den norra delen frihuggs de gamla tallarna och äldre asp och ek från 
konkurrerande gran. Det är främst yngre gran som bör avverkas nära de gamla 
träden.

Södra delen lämnas i stort sett för fri utveckling. Enstaka mycket gamla tallar 
kan frihuggas från gran.

Lågor och torra träd lämnas kvar i området till gagna för den lägra floran och 
faunan.

Skogsstyrelsen medger att åtgärden får påbörjas omedelbart.

Stefan Eklund
Naturvårdsspecialist

 N Å/L-043
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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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