Yttrande med anledning av förslag till ”Skötselplan för Lidingö stads skogar,
januari 2014”.
Lidingö Hembygdsförening (LHF) har tagit del av det utkast till skötselplan som staden
låtit ta fram och lämnar följande synpunkter.
Föreningen finner det värdefullt att staden arbetar med framtagande av olika dokument
rörande de gröna värdena inom Lidingö. Vi har nyligen avgivit ett yttrande med
anledning av det påbörjade arbetet med en grönplan där vi framhöll önskvärdheten av
ett utökat remissförfarande och mer reglerade kontakter och där det också framhölls att
skötselplaner för skogen är en väsentlig fråga för föreningen. Vi kan också konstatera att
staden låtit ta fram värdefulla inventeringar som underlag för sin planering. I december
2013 framlades koncept till en utredning ”Biologisk mångfald på Lidingö”. Det är
anmärkningsvärt att detta utredningsarbete inte berörs i utkastet till skötselplan, men vi
förutsätter att den slutliga skötselplanen kommer att ha de uppgifter om de skilda
skogsområdenas naturtyp och biologiska värden som inventeringen redovisar som en
väsentlig utgångspunkt i stället för den föreslagna uppdelningen i rekreationsskog och
stadsdelsskog.
Genomförandet av ett mycket varsamt kontinuitetsskogsbruk måste vara
huvudmålsättningen för skogsskötseln i staden. Föryngringsavverkning, som endast bör
komma ifråga i yttersta undantagsfall, måste ske med utomordentligt stor försiktighet.
På senare år har vid några tillfällen alltför stora ingrepp genomförts vilka väckt stor
uppmärksamhet och upprört många lidingöbor. Målsättningen bör inte vara alltför
öppna ljusa skogar och inte heller att alltför många parkbetonade åtgärder, som
möblering, grusning av stigar osv, genomförs. Möjlighet till upplevelse av naturskog
måste vara den dominerande avsikten med skogsvården. De föreslagna ökningarna av
inslaget av lövträd och av målklassade områden finner föreningen positiva. De
skötselplaner som finns utarbetade för stadens fornlämningar skall givetvis användas.
De är inte nämnda i dokumentet. Hembygdsföreningen anser att skogens ekonomiska
avkastning måste vara underordnat det mycket stora värde som skogen har för stadens
invånare. Den avverkning och virkesförsäljning som sker kan inte enbart ligga till grund
för finansieringen av skogsskötseln. Vi är således öppna för att en viss årlig kostnad för
skogsskötseln skall finansieras via den kommunala skattefinansierade budgeten.
Utomordentligt viktigt är också att upphandlingen av skogsskötseln sker professionellt
och med en detaljeringsgrad som medför att genomförandet av åtgärder kan följas upp.
Markskador måste minimeras.
I utkastet till skogsskötselplan betonas – vilket är mycket glädjande - vikten av en god
kommunikation med Lidingös invånare och föreningar och också att lokal
specialkunskap skall tillvaratas. Hembygdsföreningen är beredd till ett omfattande
samråd och tar gärna upp en diskussion om lämpliga former för detta.
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