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Fastighetsbeteckning

   Kalmar Dunö 1:1

Dunö samfällighetsförening att. Jesper 
Christensen
 
 
   
 

Skötselåtgärder i naturvårdsavtal SK 194-2007 på 
fastigheten Dunö 1:1, Kalmar kommun
Vid rådgivningen den 20 november 2020 deltog Jesper Christensen, Henrik 
Andersson och Roger Walde från Dunö samfällighetsförening samt Johan 
Jansson från Skogsstyrelsen. Mötet föranleddes av att samfällighetsföreningen 
på Dunö framfört önskemål till Skogsstyrelsen om att träffas för att i fält 
diskutera önskade skötselåtgärder inom naturvårdsavtalet som lyfts inom 
samfällighetsföreningen samt från boende på Dunö. Vid mötet tittade vi på 
flera eventuella åtgärder. Jesper Christensen skickade den 15 januari 2021 en 
förteckning per e-post till undertecknad på de åtgärder som lyfts under mötet 
den 20 november 2020. 

 

Vid rådgivningen diskuterades följande åtgärder som även finns angivna på 
bifogad karta med numrering enligt (utom punkt 8 och 9):

1. Nedanför Knipuddevägen 8 finns önskemål från närboende om att 
ta ner två ekar. 

Skogsstyrelsen bedömning av lyft åtgärd: De två ekarna samt 
angränsande ekar står relativt fritt från varandra och bedöms vara 
viktiga för områdets naturvärden där grov ek och efterträdare till de 
gamla ekarna är viktiga för att naturvärdena ska bibehållas och 
utvecklas på sikt. Skogsstyrelsens bedömning är att de två ekarna inte 
bör avverkas. Önskas ekarna fortsatt att tas ner bör 
samfällighetsföreningen inkomma med ett formellt samråd till 
Skogsstyrelsen.

2. Vid Knipuddevägen 14A finns önskemål om att glesa ut en 
samling av mindre ekar nere vid vattnet samt att avverka några 
mindre klenare björkar som står direkt på tomtgränsen.

Skogsstyrelsen bedömning av lyft åtgärd: Skogsstyrelsen bedömer 
att björkarna som står i direkt anslutning till tomten kan tas ner. 
Åtgärden bedöms inte strida mot någon del som finns inskrivet i 
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befintligt naturvårdsavtal eller riskera att skada naturvärdena i 
nyckelbiotopen. 

Skogsstyrelsen anser att en viss utglesning av gruppen med mindre 
ekar nere mot vattnet kan genomföras efter utmärkning av 
Skogsstyrelsen. Förslagsvis genomförs denna utmärkning i samband 
med planering inför den naturvårdande skötselåtgärd som planeras i 
Skogsstyrelsens regi under hösten 2021.

3. Vid Knipuddevägen 23 önskades en utgallring av ekarna som står 
i direkt anslutning till uppfarten varav några hade grenar med 
överhäng över uppfarten. 

Skogsstyrelsen bedömning av lyft åtgärd: Vid fältbesöket kom 
boende ut för att diskutera önskad skötselåtgärd. Vi diskuterade att 
några av ekarna har ett överhäng över uppfarten med en del delvis 
döende och döda grenar. På plats diskuterade kronreducering av 
ekarna där överhängande grenar bedömdes kunna avlägsnas. 
Merparten av ekarna vid uppfarten har en diameter som överstiger 20 
cm i brösthöjd. Vi diskuterade även att ekar som överstiger 20 cm i 
brösthöjd berörs av marklov för att kunna fällas, vilket söks hos 
Kalmar kommun. Not. Vid fältbesök av undertecknad den 12 mars 
hade skötselåtgärd genomförts där kronreducering skett av ekarna som 
vi tittade på och grenar som bedömts utgöra överhäng över uppfarten 
hade redan avlägsnats. 

4. Grov och vidkronig ek med grenar som hänger ned mot marken. 
Önskemål fanns att beskära grenar.

Skogsstyrelsens bedömning av lyft åtgärd: Vi var vid mötet överens 
om att ingen grenbeskärning av lågt hängande grenar är aktuellt. Eken 
är en av de grövsta i området och hyser mycket höga naturvärden och 
en beskärning bedöms kunna skada trädet vitalitet.

5. Högstubbe av grövre ek som tidigare beskurits kraftigt och nu 
står som död högstubbe. Önskemål finns att ta bort högstubben. 

Skogsstyrelsens bedömning av lyft åtgärd: Vid fältbesöket 
informerade undertecknad att det finns en brist på död ved i aktuellt 
avsnitt av naturvårdsavtalet. Den kraftigt beskurna eken som nu står 
som en högstubbe är viktig för bland annat vedlevande insekter och 
bör därför lämnas utan åtgärd. 

6. Ek nedanför Knipuddevägen 40D. Önskemål finns att avverka en 
ek som har en del döda grenar till förmån för att släppa upp 
yngre friskare ekar.

Skogsstyrelsens bedömning av lyft åtgärd: Undertecknad besökte 
området igen den 12 mars. Skogsstyrelsens bedömning efter besöket 
är att eken bör stå kvar. Detta med hänsyn till att även döda grenar i 
ekarnas kronor har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Flera 
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arter av bland annat vedlevande insekter är beroende av klenare död 
ved och döda grenar som finns i trädens kronor. Eken bör därför 
lämnas utan åtgärd. 

7. Stigar med kantzoner av buskar och mindre träd önskas hållas 
öppna från igenväxning.

Skogsstyrelsens bedömning av lyft skötselåtgärd: Åtgärden utgörs 
av att underhålla stigarna från igenväxning. Skogsstyrelsen ser positivt 
på åtgärden med hänsyn till det rörliga friluftslivet i området. 

8. Önskemål finns för skötselåtgärder från festplatsen inom 
naturvårdsavtalet östra del och norrut. 

Skogsstyrelsens bedömning av lyft skötselåtgärd: En skötselåtgärd i 
detta område som täcker en större yta kräver mer ingående planering 
för att kunna utföras på lämpligt sätt. Möjligen skulle åtgärder i nämnt 
område kunna kombineras i samband med naturvårdande skötselåtgärd 
som Skogsstyrelsen planerar inför under hösten 2021, se även nedan 
punkt 9.

9. Skogsstyrelsen planerar inför att utföra naturvårdande skötselåtgärder 
till hösten 2021. Åtgärden utgörs främst av att åtgärda ekar i områdets 
västra del som markerat med blå färg. Inför planerad skötselåtgärd 
kontaktas Dunö samfällighetsförening för dialog och planering av 
åtgärden.

Med vänlig hälsning

Johan Jansson
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