
Från: <nn@gmail.com>
Date: tors 6 okt. 2022 kl 19:13
Subject: Avverkningsanmälan A42368-2022
To: <nn@skogsstyrelsen.se> 

Enligt vår tidigare kontakt rörande fastigheterna Sinntorp 2:11 och Mölndal Lindome 3:2 
har jag förstått det som du är den som handlägger avverkningsanmälningar i Mölndals 
kommun.

Nu har Skogssällskapet gjort en anmälan Beteckning: A 42368-2022 på Mölndals 
kommuns mark vid Stora Djursjön. Föreslagen avverkning är på 6.8 hektar i en gles 
tallskog ca 85 år och som är en del av det tjäderhabitat som finns i Lindome/Hällesåker 
området. Beståndet är kuperat med lövinslag, kjolgranar och på större ytor kraftig 
markvegatation av blåbärstyp. Tjäder och spillkråka kan observeras regelbundet i 
området. Området är också en viktigt del av ett friluftsområde som frekventeras 
av sportfiskare och brukshundsklubben Göteborg/Mölndal. Kommunen har tidigare aktivt 
satsat på att skapa goda förutsättning för biologisk mångfald (med tjäder som signalart) 
och att göra området attraktivt för friluftsliv. Denna satsning riskerar nu att försvinna.

Kommunen har inte genomfört någon inventering av fauna eller flora i området på många 
år vad vi känner till. Som vi ser det finns också risk att vattenkvaliteten i Stora Djursjön 
temporärt kan försämras då intilliggande skifte ner mot sjökanten kraftigt gallrats. Vi från 
Mölndals naturskyddsförening vill stoppa anmäld avverkning helt eller åtminstone kräva att
en inventering genomförs innan beslut tas. 

Naturskyddsföreningen försöker parallellt påverka markägaren, dvs kommunen, att inte 
acceptera förvaltarens förslag på avverkning.

Bifogar bilder från fastigheten. Jag antar du har det kart/GIS mtrl som erfordras.
Även två artiklar från skogssällskapets kunskapsbank angående Stora Djursjön finner du i 
nedan länkar.

Som en liten extra knorr var jag på fastigheten idag och strax norr om området som 
anmälts stötte min springer spaniel upp en tjädertupp. Fick den inte på bild (man måste 
vara snabb) men väl rotvältan där den tryckte samt färsk tjäderspillning på en sten i 
närheten. Flera av tallarna i närområdet var kraftigt betade av tjäder. Skickar separata 
bilder på det i ett eget e-mail samt fler bilder från fastigheten om så önskas. Eller allra 
helst om jag kan ladda upp bilderna/film någonstans där du kan hämta dom.

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2015-06-10-tjadern-tongivande-i-
djursjon.html 

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2016-10-06-molndal-satsar-pa-
samrad-om--tatortsnara-skog.html

Med vänlig hälsning,
NN, Mölndals Naturskyddsförening
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