
Vi har inventerat den avverkningsanmälda skogen A21557-2020 på 9 hektar 

som ligger strax sydost om Kungshamns gård i Kungshamn-Morga 

naturreservat. Den anmälda ytan inkluderar hela naturvärdesobjektet N1009-

2004 som omfattar 6 hektar.  

Naturvärdesobjektet är till stora delar plant och nedsänkt i åsen med delvis 

branta sluttningar som omsluter. I denna åsgrop finns en miljö som skiljer sig 

från andra miljöer på åsen. 

Där står en blandning av gran och tall samt lövträd av olika slag som t.ex. 

skogsek, asp, skogslönn och skogsalm. Längst i norr finns en våtmark med tall. 

Men det som är det speciella med denna skog är de många trädlågorna i olika 

nedbrytningsgrad och som finns spridda i skogen. Det finns gott om rötad 

granved i sent skede av nedbrytning vilket gynnar arter som t.ex. 

stubbspretmossa och grön sköldmossa och som det här finns många fynd av. 

Död ved i tidigare skeden av nedbrytning lockar till sig t.ex. långflikmossa, 

ullticka och rynkskinn, som även de finns noterade här.  

Av markmossorna kan den svårspridda och ljuskänsliga mörk husmossa lyftas 

fram med flera noteringar och stuplav som sitter på en skogslönn. Alla artfynd 

som vi noterat 2020-05-15 och 2020-05-21 finns registrerat i artportalen.  

 

Utöver den biologiska mångfalden finns förstås ett starkt socialt värde 

inblandat här. Välbesökta stigar i direkt anslutning till den anmälda skogen som 

i söder gränsar till en redan avverkad yta. Den nya avverkningen kommer att än 

mer förfula landskapet och skapa misstro kring begreppet naturreservat. När 

man anländer naturreservatet norrifrån, med utgångspunkt från Kungshamns 

gård, efter vandringen uppför backen in i skogen, kommer man framöver att 

mötas av ett 400 m långt kalhygge på vänster sida om stigen, om den äldre 

avverkningen inkluderas. 

 

Vi anser att detta är en alldeles för fin skog för att få avverkas och planteras 

med gran. I synnerhet åsgropen med dess sluttningar men också skogen ner 

mot huvudstigen genom reservatet bör skyddas från avverkning. Hur har 

Skogsstyrelsen resonerat kring denna avverkningsanmälan, har ni varit på 

plats? 



Och i det större perspektivet, vad är det som händer med våra 

naturvärdesobjekt? Vi får känslan av att respekten för denna klassning håller på 

att gröpas ur. Ytterligare två naturvärdesobjekt har avverkningsanmälts 2020 i 

naturreservatet. Man är inne och avverkar i ett naturvärde sydväst om Vänge 

2019 och i samma område finns knappt någon skog kvar i ett annat naturvärde, 

trots att det fortfarande finns registrerat på kartan. Naturvärdet vid 

Gråmunkehöga kalhögs 2019 nästan helt och hållet. Detta gjordes i 

granbarkborrens namn. 

 

Jo, vi vet att naturvärdesobjekt inte har formellt skydd och vi vet att modernt 

skogsbruk får bedrivas i naturreservatet, men när vi ser att goda 

förutsättningar för biologisk mångfald hotas, då måste vi reagera.  

Om inte skogen, belägen sydost om Kungshamns gård och som är 

naturvärdesklassad och som samtidigt ligger i ett stadsnära naturreservat, kan 

sparas, vad kan då vara värt att spara? 

Nej, miljön i åsgropen bör sparas intakt i stället för att omvandla den till 

granplantering med ett och annat lövträd och några trädlågor som snabbt 

torkar ut. 

 

 


