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Svar på motion om skriftligt redogörande av planerad 

awerkning på Orraholmen 

Kommunfullmäktige beslutade 2017 om en skogsbruksplan för Orraholmen som innebär att 
skogen skall skötas som naturvårdsskog med selektiv huggning. Undantag var för en 
avdelning på ca 1,5 ha som är skogsbete och skall övergå till betesmark och där ha kvar träd 
som till 40 % av området består av olika lövträd men även spara enstaka barrträd. En 
avdelning på 0,3 ha bestående av mest gran skulle ersättas med förslagsvis löv och lärkträd. 

År 2020 beslöts det att ändra från PG till NS i skogsbruksplanen men skötselförslagen stod 
fast då de redan uppfyllde kommunens naturvårds inriktningen med hänsyn till friluftsliv och 
rekreation som varit gällande sedan tagna beslut redan i början av 1970-talet. 
Skogsskötselåtgärdema skulle påbörjas snarast då redan flera år gått in i tioårsplanen. 

2020-05-20 tog förvaltningen fram en förenklad skötselbeskrivning för politiken och 
allmänheten som beskrev den skogsskötsel som utförts under åren 2012 till 2016 och vad som 
bör göras närmaste åren. 

Denna information fick föreningarna den 5 oktober 2020 på Orraholmen av presidiet, 
förvaltningen och en representant för Södra Skogsägarförening. Efter informationen och 
frågestund så var den allmänna uppfattningen att det var en bra och rimlig skötselplan och att 
tekniska nämnden återkom med inbjudan när det finnes konkreta förslag på vad som skall 
göras. Denna inbjudan blev till den 31 januari 2022 och var ställd till föreningarna att komma 
med två representanter i dessa coronatider och tänkt var att kunna tillsammans i liten grupp 
diskutera mer i detalj i skogen. Dessvärre kom det många fler och de hade ingen respekt för 
att ha dialog om detta förslag utan var blockerade av egna funderingar. Dock gick vi en 
promenad men den var inte konstruktiv utan de fick vara vänliga att komma med skriftliga 
synpunkter under februari månad till nämnden. Det inkom en skrivelse som beskrev när den 
föreningen hade aktiviteter i området, vilket var bra att kunna ta hänsyn till. 

Beslutet är fattat på delegation i enlighet med tekniska nämndens delegationsordning. 
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