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2018-01-13 Brådskande ärende

Angående beslutad avverkning i Romanäs naturreservat med början 18 januari

Till: Bygg- och Miljönämnden, Miljöskyddschefen 

Park- och Griftegårdsnämnden och Park och griftegårdschefen 

Vädjan om att tillsvidare upphäva avverkningsbeslutet

Det har kommit till Naturskyddsföreningen i Tranås kännedom att inom kort ett skogsområde 
på 1,9 ha inne i Romanäs naturreservat skall slutavverkas.

Naturreservatet bildades 2011. Som skäl angavs att områdets särskilda naturvärden skulle 
säkras för framtiden. Likaså framhölls områdets värden för friluftslivet. Skötselplan togs fram 
redan 1999. Sedan dess har mycket hänt med skogen ute i Romanäs. 2 stormar, 2005 och 
2007, har påverkat stora delar av skogen. Dessa ca. 70% är nu produktionsskog. Futtiga 30% 
återstår, och där ingår det lilla skogsområde, som kommunen nu avser att slutavverka.

Vi anser att det nu råder helt nya förhållanden jämfört med 1999, och att detta är en 
anledning till att snarast revidera den gamla skötselplanen. Denna revidering måste göras 
innan några åtgärder i området vidtas!

I Slutavverkningsplan Tranås Kommun 2017-2018, betecknas området:                                   
”AVD 32   1,9 ha  ca 550 m3 i uttag”

Området består av vacker gammal granskog, med lite olika ålder. Där finns även inslag av tall 
samt uppväxande mindre lövträd och buskar. Undervegetation av mossor, ris, örter…… 
Sommar och höst finns svamp. Och vad vi inte ser:  ett utbrett underjordiskt ”infrastruktur-
nät” av svampar och mycel dvs ”näringskanaler”, som tar årtionden på att bygga upp sig, och 
som dör vid avverkning.

Här finns redan en karaktär av blandskog, som kan förstärkas genom försiktig gallring. 
Alternativt kan det vara värdefullt att låta den utvecklas som sk. naturskog i fri utveckling. Då 
har våra barn och ungdomar möjlighet att kunna gå ut och uppleva hur en riktig skog ser ut. 



Hur skall vi annars kunna få en miljömedveten ny generation, som har ”ekologisk 
läskunnighet”?

Tranås Kommun har råd att freda detta område med gammal skog och låta 100% natur-
hänsyn råda! Det handlar om att ta ställning:  om denna lilla yta i naturreservatet är viktig 
som virkesproducent till kommunen, eller om det är viktigare att prioritera andra skogliga 
värden.

De av riksdagen beslutade Miljömålen kommer inte att nås med nuvarande skogspolitik. Vi 
behöver bl.a. fler arealer som undantas från skogsproduktion. Jönköpings län når inte upp till 
målet om att öka den biologiska mångfalden. 

Den utgör ett komplicerat system och kan sägas vara planetens skyddsväv. Utarmad biologisk 
mångfald innebär skadade ekosystem. Gamla träd  och död ved spelar en viktig roll, och 
många arter  är knutna till just gran. Här i naturreservatet har kommunen möjlighet att vara 
med och bidra till miljömålsarbetet!

Vi anser att kommunen skall tänka om, diskutera och överväga andra lösningar än avverkning
för att på bästa sätt ta tillvara detta fina naturområde. I beskrivningen av reservatet står det: 
” I detta naturreservat skyddas ett ålderdomligt odlingslandskap och gamla skogar”. Bra!  

Det är ingen brådska att göra detta. Skogen mår bra och utvecklas fint på egen hand.

Naturskyddsföreningen vädjar nu till kommunen att tillsvidare upphäva avverkningsbeslutet. 
En avverkning är så definitiv och det finns ingen ”ångra-knapp” att trycka på!

Slutligen, ett citat från Naturvårdsverket : 

”En skog. Den bara finns där. Mer fantastisk än något som människan kan skapa.”

Tranås den 13 januari 2018

Märta Svärd, ordförande

För Naturskyddsföreningen i Tranås


