
Svar på de tio frågor som har ställts till styrelsen angående avverkning på 
MSVs mark. 
 
1. På vilka områden kommer det att ske skogsvårdsåtgärder?  

Av det beslut som är taget av Skogsstyrelsen framgår område för område och vilka 
åtgärder som skall utföras samt vilka hänsyn som skall iakttas vid genomförandet. 
Beslutet är utlagt på MSVs hemsida under Styrelsen informerar(https://bjornomsv.se). 
 

2. Har de tomtägare som ligger nära planerade skogsåtgärder tydligt informerats om vad 
som kommer att ske?  
Arbetet med uppsökande verksamhet har påbörjats för att på plats diskutera kommande 
åtgärder och ta emot synpunkter. Vi vänder oss i första hand till de som har tomter 
direkt angränsande till berörd MSV mark. De som vi inte kan nå personligen kommer vi 
att meddela på annat sätt.  
 

3. Har styrelsen gått runt och kontrollerat att Mellanskogs gränssnitslingar, både mot 
angränsande tomter och mot trädbestånd som berörs, är korrekt uppsatta? Sitter de 
tillräckligt tätt för att undvika misstag? Kommer styrelsen att bjuda in medlemmarna 
att närvara vid den granskningen? 
Snitslarna som är uppsatta har olika betydelse och är till för att vara en kommunikation 
mellan planeraren och utförande personal så att ej misstag skall begås. Utföraren har 
GPS med markerade tomtgränser och snitslarna som markerar tomtgränser sätts med 
marginal så att inte överträdelse skall ske. Dessvärre har många av dessa snitslar blivit 
antingen nedtagna eller flyttade på, vilket orsakar onödigt extra arbete och kan i 
förlängningen orsaka att kommunikationen till personalen är felaktig.  
I våra samtal med angränsande tomtägare framförs även önskemål om nedtagning på 
egna tomten och om det kan utföras, men att virket då tillfaller MSV. Dessa tomtägare 
kan även ha önskemål att få vissa träd nedtagna på MSVs mark som kan vara fara för 
husen vid eventuell storm.  
 

4. Kommer styrelsen att ha synpunkter på och besluta om vilka konkreta träd som sparas 
respektive tas ner? 
MSVs styrelse har i samråd med Skogsstyrelsen gått igenom berörda områden och 
förlitar sig på den expertis som vi anser att Skogsstyrelsen har, samt att Mellanskog som 
utförare arbetar efter de riktlinjer som dragits upp. Områdes- och åtgärdsbeskrivningar 
finns i den skogsplan som är utlagd på hemsidan. Där finns nu även Skogsstyrelsens 
beslut gällande NOKÅS.  
 

5. Kommer MSVs styrelse att närvara på plats då åtgärderna genomförs? Kommer 
styrelsens representant då ha mandatet och kunskapen att direkt kunna avbryta 
felaktiga skogsåtgärder? 
Att styrelsen aktivt skulle delta och sitta med i skördarna är varken praktiskt 
genomförbart eller lagligt. Vi kommer däremot i största möjliga mån att delta vid 
planeringen och gå igenom den åtgärdsplan inför varje område som ska åtgärdas.  
 

6. När får skogsåtgärderna utföras? Vilka skogsåtgärder kommer att vara godkända att 
genomföras på icke tjälad mark? 

https://bjornomsv.se/


Förutsättningen för att åtgärder ska påbörjas är att bärigheten i marken är god, vilket 
också framgår av Skogsstyrelsens krav. Detta innebär att, om det blir en regning höst, 
inga åtgärder påbörjas om risken för stora körskador är stor. 
 

7. Vilka villkor har MSV ställt på uthämtandet av avverkat virke, och hur ska grenar och 
kvistar hanteras? Har styrelsen tillräcklig kännedom om och har godkänt var upplagen 
ska vara, samt vilka vägar inom områdena som maskiner och uttagen kommer att ta?  
Styrelsen har i samråd med Mellanskog tittat på utforslingsmöjligheterna och bestämt 
vilka vägar som är lämpliga att användas. Grenar och kvistar kommer att bli kvar i 
marken för att barra och avlövas ett antal månader, detta för att så mycket som möjligt 
skall återgå till marken. Övrigt virke kommer att avhämtas efter hand.  
 

8. Vilka krav har MSV ställt på Mellanskog angående storlek och tyngd på de 
skogsmaskiner som ska få användas? Kommer olika maskiner att användas på olika 
marker? 
Skogsmaskinerna anpassas till markförhållanden. Vid eventuella oundvikliga körskador 
kommer marken att återställas.  
 

9. Kommer MSV att kunna godkänna eller förkasta valet av den underentreprenör som 
Mellanskog ämna anlita? 
Möjligheten att bestämma underentreprenör är inte något som MSV kan påverka. Där 
får vi förlita oss på att Mellanskog som är en medlemsorganisation har omdöme att 
välja rätt utförare.  
 

10. Vilka viten utgår enligt avtalet med Mellanskog om de inte håller sig inom 
avgränsningarna, avverkar för mycket, fel träd/trädslag eller orsakar körskador? 
Mellanskog har förbundit sig att följa de anvisningar som Skogsstyrelsen har utfärdat. 


