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Angående slutavverkning på stiftets mark vid Tuta källa, Haurida socken, Aneby kommun

Vid Naturskyddsföreningen Tranåskretsen (SNF) och Haurida hembygdsförenings utflykter till 
Ruppen fågelskådningens dag den 5/5 2019 besöktes även Tuta källa och torpstället intill, Tutan. 
Nerröjda underväxande träd i den äldre granskogen och snitselband skvallrade om förestående 
slutavverkning i området. Vi reagerade också på att någon nyligen hade rensat i källans utflöde 
vilket bildat ett grunt dike från denna. Syftet med detta är däremot oklart, likaså om åtgärden har 
något samband med röjningen inför slutavverkningen. SNF-exkursionen avslutades i det tidigare 
stiftsreservatet intill Rubban där vi gladdes åt naturskogens speciella karaktär och att nya rödlistade 
arter hittat hit i takt med ökad mängd död ved, bl a ulltickan som sågs på flera lågor.

Vi vill med denna skrivelse vädja till stiftet och uppmana alla övriga berörda parter till att begränsa 
planerad avverkning till den del av beståndet där granbarkborren dödat 95 % av träden. Som stöd 
för detta vill vi åberopa en nyligen utförd nyckelbiotopsinventering och -bedömning av skogen. Se 
bilagor med beskrivning, artlista och tillhörande karta över skyddsvärt område. Därtill vill vi även 
lyfta fram de sociala värdena som är särskilt höga i området. Här finns väl använda vandringsstigar, 
vindskydd för övernattning och en gammal källa med status som offerkälla. Strax intill finns andra 
likaså skyltade och utmärkta sevärdheter med högstammig gammal tall och gran vilka når 30-40 m 
höjd. Naturstationen vid Ruppen liksom naturskogen nås av många vandrare som utgått från 
kulturreservatet Åsens by.  

Av snitslar som marker flera av källmiljöerna i skogen framgår att man har vidtagit åtgärder som 
syftar till att skydda dessa vid avverkningen. Emellertid finner vi detta långtifrån tillräckligt med 
hänsyn till omfattningen av naturvärdena.

Vi träffas gärna på plats för att peka på de särskilda värden som vi anser förbigåtts vid beslutet att 
slutavverka området.
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