
 

 

Från: Fredrik Karlsson [mailto:freddan183@hotmail.com]  

Skickat: den 26 februari 2018 11:26 

Till: frank.olofsson@sdlairport.se; Christian Söderberg 

Kopia: margareta.danielsson@live.se; orjanhanson@hotmail.com; Lennart Olsson; 

elisabeth.nilsson@sdc.se; Stig Carlsson (stig@outsidepix.com); 

denise.forsberg@bredband.net 

Ämne: Angående avverkning/skogsvårdsåtgärd vid Midlanda/Y-et, Timrå 

Naturskyddsförening 

Hej! 

Angående den planerade skogsavverkningen på fastigheten Såggrundet 1:74 vid 

Midlanda/Y:et så har vi i Timrå Naturskyddsförenings styrelse tillsammans med 

kommunekolog Jens Löfgren och Skogssällskapets Thomas Lindström besökt skogsområdet 

och där på plats diskuterat utifrån dess förutsättningar och de skäl till skogsvårdsinsats som 

lyft denna fråga. Vi från Timrå Naturskyddsförening rekommenderar då å det starkaste att 

skjuta upp en eventuell skogsvårdsinsatstill nästa vinter. Detta av följande skäl: 

1. Åtgärden kommer inte att ha någon alls effekt för att hindra älgar från att försöka 

forcera flygplatsens stängsel in på flygplatsområdet. Detta som framförs som 

huvudargumentet för att göra insatser i området. 

2. Om avverkningen skjuts upp finns möjlighet för oss att på idéell basis inventera om-

rådets naturvärden under sommarhalvåret så att en eventuell skogsvårdsinsats kan 

göras mer riktad och lämpligare i området. 

3. Om åtgärd enligt punkt 2 ovan genomförs, kommer slutresultatet av skogsvårds-

åtgärden att bli bättre på alla sätt och vis för alla inblandade parter som på detta vis 

får göra ett bra och uppskattat arbete och dessutom ruvar skogspartiet på lättill-

gängliga naturpärlor i form av fisket i älven, redan befintliga naturliga stigstråk, 

kanske det mycket sällsynta sötgräset och närheten till Y:et och flygplatsen gör om-

rådet lämpligt att tillvarata på bästa sätt för att visa upp Timrå och den naturtyp som 

är helt unik här hos oss.  

4. Det finns skäl att tro att den rödlistade och utrotningshotade arten Sötgräs växer i 

surfårorna i området, en art som i hela Europa på alla sätt är rödlistad, fridlyst och 

skyddad mot all form av störning på dess ytterst sällsynta växtplatser. Här i Timrå 

kommun växer den i ett stråk ner genom Mjällådalens dalgång, vilken mynnar ut nere 

i deltat och Såggrundet uppvisar den naturtyp där sötgräset kan finnas. Såggrundet 

är ännu inte inventerat, men en skogsvårdsåtgärd innan en sådan är utförd kommer 

sannolikt effektivt att utrota eventuell sötgräsförekomst. Detta då sötgräset är mycket 

störningskänsligt, och som det säkert framgår av ovan är helt skyddat från störningar 

på sina växtplatser. 

5. Vad vi förstår finns av punkt ett ovan inget skäl som gör att avverkningen på något 

sätt brådskar, att den behöver göras just nu i vinter medan marken är hårdfrusen. 

Skogen står kvar och det kommer en vinter med frusen mark även nästa år då even-

tuella insatser i området kan utföras. Angående varför åtgärden inte skulle ha någon 

som helst effekt för flygplatsens älgfråga, kontakta oss för mer information då vi har 

torrt på fötterna för detta yttrande. 
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Med vänliga hälsningar och förhoppningar om att vi tillsammans (Timrå kommun, 

Skogssällskapet, Föreningen Y:ets framtid m fl) kan göra något ännu bättre av detta 

skogsparti och med en kommande helhetssyn på deltats naturområde än de åtgärder som 

nu planerats. 

 

Timrå Naturskyddsförening 

Fredrik Karlsson 

Ordförande  

 

Skrivelsen skickades även till Ronnie Söderlund, förvaltningschef på Timrå kommuns 

Kultur och Teknikförvaltning, vilka blivit tillfrågade av Midlanda Centrum AB att vara 

behjälpliga i denna fråga. 

 


