Minnesanteckningar 2012-11-29

Närvarande: Monica Nichols Tekniska förvaltningen, Bo-Rune Magnusson Naturskyddsföreningen,
Margareta Nordström Ekoparken, Conny Carlsson Tekniska förvaltningen, Gert-Åke Rindebäck
Skogssällskapet, Jennie Sverker Skogsstyrelsen, Marit Hedlund Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Rune
Sandin Tekniska, Louise Bure Skolan, Lena Martinsson ordförande, Peter Wiktorsson Praktikant, Rolf
Holmgren sekreterare.
Plats: 1. Skogsområde vid Ytten
2. Miljö- och byggnämndens möteslokal, Strömstad.
Tid: 2012-11-29, kl 12.30 - 15
Tema: vattnet och skogen – hur ska omsorg om naturvärden klaras samtidigt som skog ska kunna
avverkas medan vattnets flödeshastighet genom landskapet måste hållas tillbaka?

1. Exkursion i kommunal skogsmark vid Ytten
Skogen är en välskött granplantering där olika trädbestånd var i åldern 30 eller 60 år. I delar av området
var kulturlandskapet tydligt allt från åkerdiken till äldre fornlämningar.
Ansvariga: Gert-Åke, Bo-Rune och Jennie.
Körskador – allvarliga eller inte?
Mycket kan undvikas genom att ”rätt” entreprenör anlitas, körningen planeras noggrant
Dikning – varför diken?

För att öka produktion av skog och minska körskador i våta marker
Överfart av dike, blött område
Provisoriska broar som tas bort efteråt och risning minskar skador i vattendrag och våtmarker.
Dikesrensning – betydelse, utförande
Se till att flödet inte hindras samtidigt som åtgärden inte forcerar flödet.
Dämme i bäcken – betydelse, utförande.
Minska flödeshastigheten, sedimentfälla, obs – naturvårdshänsyn, inventering.

2. Efter skogspromenaden – genomgång, diskussion och fördjupning i Stadshuset
Mycket finns att göra med vatten i skogen.
Inventera vattendrag – fauna/flora, möjlighet att anlägga dammar/ våtmarker och dylikt.
Restaurera.
Lägg igen onödiga diken.
Var varsam om kantzonen – spar träd/busk, stimulera uppkomst av träd/busk helst löv.
Anlägg slamgropar/dammar – mot slamflykt, metylkvicksilver m m.
Inför ”Det blå skiktet” i skogsbruksplanen, dvs vatten i skogen.
Planera bort misstag – vårda värdekärnor.
Vid upphandling – ange noggrant uppdraget med hänsyn till natur -/ kulturvärden och
försiktighet med vattengenomströmning.
Vid upphandling – välj rätt entreprenör, ge noggranna instruktioner.
Kommunens ”Gröna skogsbruksplan” ska uppdateras.
Bra information – Skogsforsk, www.kunskapdirekt .
Mer lövinblandning i granskogen – bra för fauna/flora, avgång av vatten, stå bättre mot vind.
Att använda kommunal skog till kompensation för att komma över strategiskt viktig skog –
fauna/flora, hydrologi, ”föroreningsfilter”.
Rune, Monica och Conny – tar med sig erfarenheter från dagen till förvaltningen, nämnden för
information.
SÅVR kommer att återkomma till ämnet 2013.
Rolf Holmgren
0526-191 48

