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Stockholms distrikt 
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Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA 
stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 
Tfn 08-51451462 

Fastighet 

KOPPARMORA 2:228 
Kommun Församling 

Värmdö Värmdö 

SAMRÅD 1(2) 
Datum Ärendenr 
2012-04-20 L 1127-2012 

Er referens 

N:A KOPPARMORA SAMFÄLLIGH FÖR, 

TÅGVIRKES VÅGEN 6/JOHAN RUNB 
13953 VÄRMDÖ 

Samråd om skogsbruksåtgärder 

Du har anmält en planerad avverkning i nyckelbiotoper till Skogsstyrelsen. 
Skogsstyrelsen har tagit upp frågan som ett samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken (1998:808). 

Vid samrådet har diskuterats vilka anpassningar av den planerade åtgärden 
som bör göras av hänsyn till naturmiljön. Som Skogsstyrelsen uppfattat 
diskussionen har vi nått en överenskommelse innebärande att åtgärden 
kommer att utföras på följande sätt. 

Frihuggning av främst grova ekar från inväxande gran och ordinära lövträd. 
Andra ädla lövträd frihuggs så att skuggande och konkurrerande träd 
avverkas. Grova och gamla tallar sparas. Hasselbuketter med stora socklar 
gynnas genom att skuggande ordinära träd glesas ut och att små 
hasselbuketter röjs bort. Avverkningsrester körs bort från området eller läggs i 
solbelysta högar. Närmast branten kan enstaka gamla ganar sparas. 

Skogsstyrelsen medger att åtgärden far påbörjas omedelbart. 

På Skogsstyrelsens vägnar 

Stefan Eklund 

Utdrag ur gällande bestämmelser 

12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) 
Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 
andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för 
samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller 
bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 
det inom landet eller en del av landet alltid skall göras en anmälan för samråd ifråga om 
särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om 
vilka uppgifter en anmälan skall innehålla. 

Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter 
det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat. 

Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de 
åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana 
åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten 
förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt fill ersättning vid ett sådant föreläggande eller 
förbud finns 131 kap 
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450 Meter Kadprojektion: SWEREF99-TM N 
A Bakgrundskartan ur allmänt kartmaterial 

Q/ Lantmäteriet 2005. OnEMS2005/20, 

  

TECKENFÖRKLARING 

fl LAGARENDEYTA 

0 LAGÄRENDEPUNKT 
— LAGARENDELINJE 

Hoga sociala varden yta 
Höga sociala varcien punkt 
Höga sociala vården llnft 
Fornminne yla 
SkogoHistona yta 
Fornminne punkt 

SkogoHistona punkt 
Fornminne linje 
SkogoillStoria linje 
Btotopskyda 
Naturvåldsavtal 
Nycke:MotOp 

Stors kogsbr Hys. keibiotop 

Naturva nie 
Sumpskog 

Myrskyddsplan 
Vattenskyddsområden 
Naturreseivat 

Nationalpark 
Natura2000-Fågeldireittivet 
N atura20ao-Nabitatdirektivet 
500m Skogszon från tatoil 

Angs- och hag markslnventering 

VIttyggsområden 
Våtmarksinventeringen 
Vardefulia vattendrag 
Rennaringens åretruntmarker 
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Diarlenr ':›SKOGSSTYRELSEN 
RAPPORT 1(9) 
Datum 
2012-04-05 

2021-09-15 

Stockholms distrikt 
Stefan Eklund 
Galgbacksvägen 5, 186 30 Vallentuna 
stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 
Tfn 08-514 514 62, fax 08-511 752 85 Norra Kopparmora samfällighetsförening 

Grönområdesplan över Kopparmora 2:228 samt tomterna 
Kopparmora 2:82, 2:225 och 2:226 

Föreliggande grönoraråd'eTlan över skogsmarken på Kopparmora 2:228 samt 
tomterna 2:225 och 2:226 gäller för tiden 2012-2021. Fastighetema ligger i 
Värmdö kommun., Vämadö församling och är belägna c:a 5 km OSO om 
Värmdö kyrka, c:a 10 km ONO om Gustavsberg. Skogen ägs av Norra 
Koppamaora S2Ttle11ig1ietsrorening. 

Fastighetens målsättning 

De: övergripande målet med skogsinnehavet på Kopparmora 2:228 m.fl. 
fastigheter är att tillgodose behov av områden för närrekreation och bevarande 
av befintliga natur- och kulturvärden. 

Beskrivning- Närhet till bebyggelse 
Området kan med lätthet nås genom promenad eller med cykel. 
Skogsområdeaa nyttjas flitigt av fastigheternas invånare, framför allt av de 
närboende under vardagens rekreationstillfällen. Oftast promenerar man i 
sk: ren och ofta har man ett mäl med promenaden främst under 

7. 2.1.3d är man ute och rastar hunden. Vi sv  skogsområden 
• -•• - 'y've7zr--31  som bor nära skogen och det är också i dessa större 

som de lite äldre och modigare barnen hittar sin lekplats. 

Rekreationsmål 

Inom föreningens skogar kan barn, ungdomar, vuxna och äldre hitta sin skog. 
En skog som de kan söka sig till för att uppleva naturen, få avkoppling och 
li- nna  välbefinnande. Området bör också utgöra en rik livsmiljö för växter 
och djurliv, erbjuda möjligheter för bär- och svampplockning och ge skydd 
mot insyn, vind och luftföroreningar. Skötseln av området bör tillgodose de 
behov och önskningar som finns hos föreningens medlemmar. Skogen bör 
skötas för den lokala människans behov av natur och fostra en ansvarskänsla 
för natur och miljö. 

Skötselstrateg i 

För att uppfylla ovanstående mål måste skötseln resultera i ett område som 
rymmer en stor variation, som är stabil, vital och anpassad till den omgivande 
miljön. Skogsskötseln bör anpassas efter hur skogen används av föreningens 
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medlemmar och ha som mål att vara funktionell för så många olika 
brukargrupper som möjligt Inom skogsområdena bör skogsskötseln vara 
aktiv men ytterst varsam och följa gönområde,splanen. Stora förändringar av 
skogen bör undvikas och inriktningen bör vara att alltid använda skonsamma 
avverkningsmetoder för att minima eveMmILa markskador. Vid 
stormfällningar tas färskt barrvirke bort som överstiger 5m3sk/ha. Smala 
områden mellan tomter avverkas träd och ixisk i samråd mellan tomtägarna 
och föreningen 

Det är svårt att ge en generell beskrivr= på vad som kännetecknar en 
attraktiv skog i anslutning till torrgegrfri..1=. Värdet av upplevelsen anses dock 
öka med trädens ålder och med rninaIMP =antal samt stor andel lövträd. 

Biologisk mångfald och biologiska kvaliteter 
Det biologiska Tnängffiden och dess -I: -.71-tn att bevara. 
:_.2..-2:N-:inpets biologiska kvaliteter z opåverkade 

=områden, eftersom des 7.a Dcli beskunade 
liNsunrymme för - — och floran likväl 

:nk Slear odi insekter. 

även sorti hdt~glat och innah.:511er en betydande mängd 
— -szer med rester av lövträd och odlingsspår från äldre tidsepoker. 

:zzhaz fra_ i ofmårk 2 och 12 mycket höga värden knutna till den 
 skogen som växer i området. Hassel- och ekbackarna hyser en 

värdefull flora som gynnas av lång kontinuitet av skötsel genom slåtter, bete 
och lövtäkt. Floran gynnas av en kontinuerlig skötsel genom regelbundna 
röjningar och att °önskade trädslag inte får fäste. Rishögar och upplag bör inte 

k dt- exempelvis en rik orkidéflora finns. Lämpliga 
' :rna b& inventeras tinder växtsäsong när floran är mest - — - - 

z-s-krivning på n-yckelbiotoper bifogs. 

~ska bristfaktorer 
Geeda--: TnP1 skog och rrnIA träd av olika 

erk7n, död ved i olikR former och 
2ectr:3=7z. - -irker som h 2 r naturliaa vattenståndsvariationer 
eller L- opdverk.*: av dikning 

Fornlämningar 
På fastigheten Kopparmora 2:226 finns registrerade fornlämningar som lyder 
under kulturminneslagen. Tillstånd av Länsstyrelsen krävs för åtgärder vid 
Lämningarna. Beskrivningar bifogas. 

Vägar 
Vägar och vägdiken hålls fria från skuggande vegetation. Vägdiken slås och 
uppväxande småträd tas bort. Trädbevuxna områden mellan vägar och tomter 
avverkas träd i samråd mellan föreningen och tomtägare. 

SI-60-IZOZ 
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Avdeiningsbeskrivning 

Beskrivning av avdelningar med långsiktig målsättning och förslag till 
åtgärder i c:a 10 år: 

1.Beskrivning: 
Hällmarkstallskog med mycket gamla träd. Ett litet inslag av gran och lövträd 
förekommer. Området har också trädlösa berg med utsikt över fjärden i norr 
och mot väst. 

Målsättning: 
Naturskog med mycket gamla träd med ett litet inslag av träd som dött. 

Åtgärd: 
Inga åtgärder. Skogen lämnas för fri utveckling 

2. Beskrivning: 
Bergbrant med en ekdominerad trädslagsblanclning nedan branten och i 
sprickdalar. Området har också. ett inslag av gran, tall, asp och björk samt 
hassel i buskskfictet. Ekarna är delvis trängda av uppväxande lövträd och gran. 
Området är klassificerat som nyckelbiotop. 

Målsättrina-

 

Bergbrant med en ekdominerad rddslagblandning där ekarna är frihuggna 
från konkurrerande lövträd och gran. Hassel med stora buketter växer i 
busk-skiktet. 

Åtgärd: 
Utglesning av skuggande träd som växer i och omkring ekarna. Ek gynnas i 
första hand men även andra ädla lövträd kan frihuggas. Avverka gran i första 
hand och i stannfica partier med asp och björk görs en gallring-röjning c:a 
30% uttag. Lämna kvar döda träd och buskar. Kör bort riset från området 
alternativt lämna det i solbelysta högar. Åtgärd inom 5 år. 

3.Beskrivning: 
F.d. ir3r  med ett uppslag av klibbal. 

cz5 —rån 

Dunge med rneci klibbaL 

Åtgärd: 
Utglesning av klibbalskogen med c:a 25-30% uttag inom 5 år. 

4. Beskrivning: 
Slänt mellan bebyggelse och väg med en äldre skog som domineras av gran 
och tall samt asp och björk. I området växer även ett inslag av äldre ek som 
trängs mellan barrträden. Ungskog av främst lövträd och gran växer upp i 
luckor. 

Målsättning: 
En variationsrik slänt med olika trädslag i olika ålder. Ekarna är fi-ihuggna 
från konkurrerande träd. 

Grönområdesplan N Kopparmora 2012 
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Åtgärd: 
En försiktig utglesning av främst gran och i synnerhet träd som konkurrerar 
med ekarna. I stamrika partier gynnas olika trädslag främst tall och asp. Uttag 
c:a 25-30% inom 5 år. Spara hasselbuketter. Kör ut avverkningsrester 
alternativt lämna kvar det i solbelysta högar. 

5.Beskrivning: 
Gammalt bebyggelseläge med allé av lind, ask, lönn och ek. Det växer även 
enstaka apel i området. Ett begynnande lövuppslag i allén och på de öppna 
ytorna. 

Målsättning: 
Bevara det gamla bebyggelseläget med allén och den befintliga bebyggelsen. 

Åtgärd: 
Röjning av uppväxande lövsly. Ev. kan något utvecklingsbart ädelt lövträd av 
den nya generationen sparas och gynnas genom frihuggning. Samla ihop riset 
i solbelysta högar. 

6.Beskrivning: 
Non-slänt mot havet med en mycket varierande topografi, trädslagsblandning 
och ålder. Mest dominerar en yngre skog av främst tall men ett stort inslag av 
asp, björk och andra lövträd förekommer tillsammans med gran. 

Målsättning: 
En variationsrik skog med avseende på trädslag och ålder. Tall dominerar 
men lövträd av olika arter förekommer i området. 

Åtgärd: 
Utglesning av främst tall och lövträd' i stamrika partier. Avverka ej gamla träd 
och trädarter som har liten andel i träclslagblandningen. Spara en tätare 
skyddszon med lövträd närmast vattnet samt gynna ek i bry-nzoner. Avverka 
zj på Milmarkerna. Undvik körspår. Spara även döda träd till gagn för den 
läge floran och faunan. Uttag c:a 30% inom 5 år. 

7.Beskrivning 
Öppen mark med badplats. 

Målsättning -

 

Öppenmark med badplats. Träddungen behålls med glest trädskikt. 

Åtgärd: 
Röjning av lövuppslag vid behov. 

8.Beskrivning: 
Slänt mot havet med en äldre tallskog som dominerar med inslag av asp och 
björk samt gran. Det finns även ett skikt med yngre tallskog som kommit upp 
i luckor. En stig går genom området. Avdelningen är delad i två delar norr och 
söder om avdelning 11. 

Målsättning: 
En äldre talldominerad skog med ett litet inslag av lövträd och gran. Längs 

SI-60-ROZ 
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stigen ska en variation av träd finnas men utblicken längs stigen mot vattnet 
ska inte hindras av småträd och buskar. 

Åtgärd: 
Glesa ut bland den uppväxande ungskogen så att utblickar mot havet skapas. 
Spar dock enstaka utvecklingsbara träd av främst tall som tillåts bli gammal 
och grov. Uttag i ungskogen 60%, åtgärd inom 5 år 

9. Beskrivning: 
Gammal talldominerad skog med inslag av gran och lövträd. Hällmarker finns 
och ger området variation. Ett uppslag av yngre lövträd finns också. 

Målsättning: 
Garnrnsl talldominerad skog lämplig för promenader. 

Åtgärd: 
Glesa ut främst gran och spara äldre tall samt lövträd. Lämna hällmarkspartier 
orörda. Uttag c:a 20% om 5-10 år. Lövröjning i ungskogen av asp och tall c:a 
50% Tttt? a  inom 5 år. Spara utvecklingsbara träd av främst tall. 

10.Bes.k-  rivning: 
Område med äldre barrskog med ett inslag av asp och björk. Skogen är delvis 
omgärdad av bebyggelse, in ägor och vatten. 

Målsättning: 
Äldre talldominerad skog med ett litet inslag av gran och lövträd Skogen ärr 
promenadvänlig. 

Åtgärd: 
Avverkning av främst gran i stamrika partier. Spara tall och lövträd. Fuktiga 
partier lämnas för fri utveckling. Inga åtgärder på hä11m2rker. I uppslag av 
lölArld röj fram utvecklingsbara träd. Undvik körskador. Uttag i den äldre 
skogen c:a 30 % inom 5 år. 

Besk:tik' ming: 
Träa med en skydd570n av klibbal närmast vattnet. 

Målsättning: 
Öppen inäga med en gles lövzon närmast vattnet. 

Åtgärd: 
Vid behov lövröjning på och längs inägan. Behåll en skyddszon med äldre 
lövträd mot vattnet. 

12. Beskrivning: 
Östra delen en slänt med varierande txädslagsblandning främst ek, tall, asp, 
björk och gran. Delvis mycket gamla spärrgreniga träd med bohål och grova 
grenar. Västra delen är en åkerholme med motsvarande beskrivning. Området 
är klassificerat som nyckelbiotop. Hassel förekommer i buskskiktet. 

Målsättning: 
Gammal lövdominerad skog med ett stort inslag av grova ekar och tall. Ett 
litet inslag av övriga trädslag samt grupper med ungskog förekommer. 
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Tätheten på skogen varierar, runt ekarna år trädskiktet glest och de är 
frihuggna från skuggande träd. 

Åtgärd: 
Frihuggning av ek och andra ädla lövträd. Lövröjning i lövuppslag men spara 
utvecklingsbara träd av främst ek. Gynna stora hasselbuketter. Åtgärd in c:a 5 
är. 

13.Beskrivning: 
Litet område med gammal grandominerad barrskog i en slänt mellan 
bebyggelse och väg. 

Målsättning: 
Gammal barrskog. 

Åtgärd: 
Inga aktuella åtgärder. Vid behov om t.ex. det kommer vindfällen kan de 
kapas uPP-

 

14.Beskrivning: 
Öppen inäga med ett litet uppslag av lövträd som t.ex. asp främst i södra 
delen. 

Målsättning: 
Öppen inäga. 

Åtgärd: 
Vid behov en lövröjning i lövuppslaget. 

15: Beskrivning: 
Liten höjd med varierande äldre skog främst tall. Det förekommer även 
lövträd asp och björk samt gran delvis i tätare grupper. 

Målsättning: 
Äldre skog med varierande tråd' slapblandning och ålder. 

Åtgärd: 
Inga större behov av åtgärder. Ev. kan en utglesning ske främst i täta stamrika 
grupper om 5-10 år. Uttag c:a 30%. Spara grova lövträd och gamla tallar samt 
död ved. Ingen åtgärd på hällmarken. 

16.Beskrivning: 
F.d. Inäga som vuxit igen med ett lövuppslag av främst björk. Ett litet inslag 
ab gran och asp förekommer. En stig går genom området. 

Målsättning: En björkdominerad skog med ett litet inslag av andra lövträd. 

Åtgärd: Gallring-röjning bland björkarna genom att utvecklingsbara träd 
gynnas av att avverka konkurrerande träd. Uttag c:a 40% inom 5 år. Undvik 
körskador. 

17.Beskrivning: 
Öppen inäga. 
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Målsättning: 
Öppen inäga. 

Åtgärd: 
Inga aktuella åtgärder. Lövröjning om lövuppslag uppkommer. 

18.Beskrivning: 
Variationsrikt område med avseende på ålder och täthet. Tall, gran, asp och 
björk växer i området. Det finns hällar och fuktiga partier. Området ligger 
mellan bebyggelse och väg. 

Målsättning: 
En variationsrik äldre skog som domineras av tall och har olika lövträdsarter 
och gran inom området 

Åtgärd: 
I stamrila parter kan skogen glesas ut något. Spara främst lövträd och tall 
smit torra 'tråd. Undvik avverkning på hällmarker och blöta partier. Undvik 
även körskador. C:a 25-30 % uttag inom 5 år. 

19.Beskrivning: 
Tallskog delvis med medelålders gran. Inslag av asp och björk. Hällmarker 
ger avdelningen variation. Området ligger mellan bebyggelse och väg. En 
kraftledning finns i norra delen. 

Målsättning: 
Varierad tallskog med inslag av gran och lövträd. 

Åtgärd: 
Gallring i stamrika partier med tall och asp. Spara grova lövträd, hålträd och 
grova tallar. Undvik körskador. Uttag c:a 25-30% inom 5 år. 

20.Beskrivning: 
Långsträckt område mellan bebyggelse och väg. En kraftledning går genom 
området Skogen är mycket varierad med äldre tall som dominerar men 
grupper med gran och lövträd samt även ek förekommer. Ungskogsgrupper 
med tall växer upp i luckor. Det finns även hällmsrker och fuktiga lövrika 
kärr. 

Målsättning: 
En talldominerad skog som varierar med avseende på trädslag, ålder och 
täthet. I kärren dominerar lövträd. 

Åtgärd: 
Röjning i stamrika partier med unga tallar. Ev. kan även lövkärren röjas 
igenom men de bör lämnas för fri utveckling för att gynna vilt och den lägre 
floran och faunan. Gynna utvecklingsbara träd med rak stam genom att 
avverka konkurrerande träd som växer nära dem. Uttag c:a 50-60% i dessa 
grupper. En möjlig åtgärd är en utglesning i den äldre skogen då ev. 20-30% 
kan avverkas. Spara då grova gamla tallar och lövträd samt frihugg ek från 
skuggande träd. Åtgärd röjning i ungskog inom 5 år. 
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21.Beskrivning: 
Området är kringgärdat av bebyggelse och domineras av en varierad barrskog 
med äldre gran och tall. Inslag av asp och björk förekommer. I området finns 
även små hällar och fuktiga partier. Ett uppslag av yngre asp och gran i 
grupper har kommit upp i luckor. Skogen är väl utnyttjad av de boende. 

Målsättning: 
En promenadvänlig skog med variation i trädslagsblandning och ålder. 

Åtgärd: 
En utglesning av trädskiktet där främst gran avverkas. Spara tall och grov asp 
som hänsyn till fagellivet. Glesa ut i ungskogsgruppema och gynna 
utvecklingsbara träd av främst tall. Undvik körskador och lämna ej ris på 
stigarna. Samråd med tomtägarna innan åtgärd. Uttag c:a 30% inom 5 år. 

22. Beskrivning: 
Lövrik kantzon mellan in‘cra och bebyggelse. Det växer flera grova ekar i 
brynet men även asp, björk, tall och gan. 

M1 ~ling 
Lövrik brynzon som domineras av ek och tall. 

Åtgärd: 
Frihugg ekarna från skuggande träd. Gynna lågväxande buskar som t.ex. 
hassel. Uttag c:a 20% mellan 5-10 år framåt. 

23. Beskrivning: 
Gammal barrskog på varierad mark med hällar, fuktiga och blöta partier 
mellan skogspartierna. En kraftledning delar området. Bebyggelse omgärdar 
skogen. Det finns ett litet inslag av lövträd främst i de blöta partierna. Ett 
uppslag av yrare tall finns spridds i området. 

Mål Kåttnine: 

En variationsrik skog som domineras av främst tall men det finns även gran 
och lövträd som växer inom avdelningen. Skogen är promenadvänlig. 

Åtgärd: 
Utglesning i stamrika ungskogsgrupper med tall och lövträd där 
utvecklingsbara träd gynnas, Uttag c:a 40% inom 5 år. I det äldre trädskiktet 
kan enstaka träd plockhuggas. Åtgärder samråds med tomtägarna. 

24. Beskrivning: 
Varierat område mellan väg och bebyggelse. Tallskog dominerar större delen 
av området, i sydväst finns ett alkärr med träd som växer på socklar. 
Lövuppslag förekommer i området med starnrika grupper. 

Målsättning: 
En varierad talldominerad äldre skog med inslag av lövträd och gran. Alkärret 
sparas till gagn för det vilda djurlivet. 

Åtgärd: 
Röjning i stamrika partier med lövträd. Spara tall och utvecklingsbara träd av 
asp och björk, Uttag c:a 35-40% inom 5 år. I det övre trädskiktet kan 

SI-60110Z 



2021-09-15 

Skogsstyrelsen Rapport 2012-04-05 9(9) 

plockhuggning av enstaka träd ske. Samråd med tomtägare innan åtgärd. 
Undvik körskador. 

25.Beskrivning: 
Litet område med gammal barrskog mellan bebyggelse. Lövträd växer i östra 
delen. 

Målsättning: 
Promenadvänlig skog med gamla träd av olika trädslag. 

Åtgärd: 
Plockhuggning av enstaka träd främst träd som kan falla på hus m.m. 

26.Beskrivning: 
T ån  gsträckt inäga med ett litet lövuppslag främst i kanterna. 

Måtuiug 
%Pan ir527 

L~mg av småbusk och lövuppslag för att behålla öppenheten.. Ev. kan 
någon grupp rilWns att växa upp till träd främst nära befintlig skog. Gynna ek 
och ask sRmt hassel i sådana grupper. 

På Skogsstyrelsens vägnar 

Stefan Eklund 
Skogskonsulent 
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