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Synpunkter på kommunens skötsel av ”Scoutskogen” i
nordöstra delen av Mörbylånga samhälle
Det har i Ölandsbladet nyligen varit en debatt kring skötseln av ett skogsområde i nordöstra
delen av Mörbylånga samhälle. Skogen, belägen mellan Blomstervägen och Scoutvägen, saknar
troligen namn, jag har kallat det ”Scoutskogen”, pga att i dess mitt ligger en stuga som används
av scouterna.
I egenskap av ordförande för Ölands naturskyddsförening har jag blivit kontaktad av en grupp
boende på främst Blomstervägen, med talesperson Marianne Aourell. Tillsammans med henne
besökte jag skogen i början av juni. De synpunkter jag då delgavs är tämligen desamma som i
samma veva fanns att läsa i Ölandsbladet (ÖB).
Att skogsområdet är viktigt och tilltalande är givetvis såväl de närboende som kommunens
ansvariga, och jag själv, helt överens om. Det är ett bra exempel på ”tätortsnära natur”, i detta
fall en ganska öppen skog. Och området uppskattas och används säkerligen av boende även norr
om detsamma. Eftersom det är det enda hyfsat stora skogsområdet inom Mörbylånga tätort är det
ju viktigt att det svarar mot nyttjarnas synpunkter. Därmed kanske man inte ska se det riktigt
som en ”normal skog”, vare sig som produktions- eller naturvårdsinriktad, utan mer för
rekreation, men som ändå kan ge upplevelser av natur, dvs i detta fallet en skog med sociala och
biologiska värden, dvs en relativt rik biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen ser som en av
sina många roller att främja rekreativa värden i många typer av tätortsnära natur, se även
föreningens handledning ”Skydda tätortsnära skogar” (2010).
Att en naturlig skog (ej plantering med produktionssyfte, dvs avkastning) ska innehålla en hel
del död ved är alldeles riktigt, liksom att en skog ”som sköter sig själv” ofta innehåller
(temporärt) öppna gläntor, och även kan upplevas som ganska risig, pga grenar på marken. Detta
har också kommunens naturvårdsingenjör Helena Ekwall framhållit i en ÖB-artikel. BRA!
MEN nu känner många av de närboende en bedrövelse och ilska över kommunens skötselarbete
i Scoutskogen under hösten och vintern, man upplever det som starkt negativt att det är för
mycket av död ved och rishögar nära stigen, och stora grenar och mindre stammar hänger kvar i
andra träd, och sönderkörd mark. En kommentar måste nog ges, att permanenta högar av ris
brukar ofta gynna nässlor och kanske kirskål.
Då kanske resultatet blir det motsatta än det tänkta, att man inte uppskattar ”sitt” skogsområde,
effekten blir inte möjligheter till rehabilitering och rekreation, och dessutom besvikelse och
irritation över att inte fått vara delaktiga i något slags dialog kring skötsel av området. Dessutom
ska ju området kunna vara till glädje och nytta för skola och förskola, vad tycker dom?
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ÖN / jag föreslår att:
1. Rensa lite mer genomtänkt upp vad som ovan påtalades av ”risighet”, men samtidigt ska
det så klart inte vara ett ”parklandskap” med ”ren” och homogen mark. Det ska vara en
hög heterogenitet i alla avseenden, för att gynna biologisk mångfald. Och som
kommunens talesperson säger, en del träd och ris ska det vara.
2. Etablera en kontakt med de boende, kanske via de som uttalat sig i tidningsartiklarna, och
kanske pensionärsföreningar.
3. Bekosta en hyfsat professionell inventering vilka värden som faktiskt finns i området
avseende olika vegetationsskikt, fåglar och insekter, kanske groddjur. Hur med kulturella
och pedagogiska värden?
4. Upprätta en skötselplan för området, utifrån dess biologiska värden och nyttjarnas
synpunkter.
5. En satsning på aktuella och fräscha skyltar vore ju ett sätt att få skogsvandrarna att bättre
förstå och uppskatta skogens ekosystem.
6. Låt (minst) inkomsterna från försålt virke gå åter till ovanstående satsningar.
7. Tillse att området får något slags formellt skydd, om inte så redan är fallet.
Förutom ovan nämnda handledning producerad av Naturskyddsföreningen, kan nämnas ett
dokument från Nybro; https://nybro.se/wp-content/uploads/2018/06/Naturmarkspolicy-2017antagen.pdf
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