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Yttrande över Skogliga åtgärder på Tannberget 

”Luleå stifts egendomsförvaltning planerar ett antal skogliga åtgärder på fastigheten Lycksele 11:12.

Det rör sig om slutavverkningar med efterföljande markberedning och plantering och gallring.”

Naturskyddsföreningen i Lycksele motsätter sig avverkning på Tannberget. Området är ett 

tätortsnära skogsområde som nyttjas av många för friluftsliv, rekreation, motion mm. Där finns 

många fina små skogsområden med många äldre tallar, området är fågelrikt, har fina bär- och 

svampställen. Lyckselekretsen har länge, ända sen 70-talet,  jobbat för att behålla ett vackert 

skogsområde på Tannen

Alla skogsägare som äger tätortsnära skog har ett stort ansvar för att den ska finnas kvar för 

kommande generationer. Även en liten tätortsnära skog kan rymma många växter och djur och 

innehålla många småbiotoper och variationer: Gläntor, hällmarker, kärr, buskage, stigkanter och 

stenblocksterräng – alla har olika karaktär där olika växter och djur trivs.

Vi värnar både den storslagna vilda naturen och närnaturen runt hörnet eller bakom skolan. Men just 

den nära naturen i och intill tätorter, vår vardagsnatur som inte kräver långa resor eller mycket tid att 

ta sig till, hotas av många olika skäl. Ett litet grönområde i trakten där vi bor eller går i skolan gör oss 

människor gladare och friskare. Det är vardagsnaturen som vi oftast besöker och uppskattar mest. 

Den används på många olika sätt och har ett speciellt eget värde för varje enskild person. Men den 

har dessutom ett stort, ofta dolt, samhällsvärde, som är svårt att mäta i kronor.

Orsaker till att den biologiska mångfalden i tätorterna har minskat under senare år är inte bara 

nyexploatering, förtätning och fragmentering. Minskningen beror även på att skötseln av skogen har 

likriktats och rationaliserats. Skogen föryngras fortfarande ofta med mer eller mindre kala hyggen 

också i tätortsnära områden. Skogsbruk som bedrivs utan hänsyn till skogens natur- och 

rekreationsvärden skapar miljöer som är ogästvänliga eller oframkomliga och med mindre variation 

och färre växter och djur.

Att ha nära till naturen är livsviktigt för människors hälsa och välbefinnande. Därför har 

Naturskyddsföreningen arbetat sedan 1930-talet med att uppmärksamma och bevara denna 

skyddsvärda vardagsnatur – både för växternas, djurens och människornas skull.

Annlouise Hansson ordförande i Naturskyddsföreningen Lycksele som emotser ett samråd i planerna 

där allmänheten bjuds in.
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