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Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522, 203 20

Överklagande av avverkningstillstånd A 63942‐2020 av den 21 okt 2021
Naturskyddsföreningen i Helsingborg och Kullabygdens Ornitologiska förening
överklagar härmed rubricerat tillstånd på del av fastigheten Allerum 4:28.
Vi hemställer också om uppskov för avverkningstillståndet p.g.a. att faktaunderlaget om
biologiska värden och hotade arter i området är bristfälligt bl.a. vad gäller:
-

Fåglar
Kärlväxter
Insekter t.ex skalbaggar
Vattenorganismer.

Dessa inventeringar kan först göras under 2022.
Prövningen bör inte enbart som nu varit fallet ske mot Skogsvårdslagen utan även med
beaktande av den nya tolkning av Artskyddsförordningen som är aktuell sedan i somras.
Bakgrund till överklagandet:
Smårydsskogen är en av Helsingborgs stads mest värdefulla ädellövskogar och den har
varit känd sedan 1921 då Markhistorikern Mårten Sjöbeck skrev om den i Helsingborgs
dagblad och senare i Sveriges Natur årsbok 1922. Där och även senare angav han skälen
som en mycket artrik rest av de forna slåtterängarna, så kallade ”stubbskottsängar”
under namnet ”Söreskog och Tvingängarna” på 1700-talet (Inventeringar av M Sjöbeck
Lunds universitets handskriftsavdelning UB-1).
Mårten Sjöbeck betecknar Allerums skog som "ett koncentrerat prov på den flora, som en
gång karaktäriserat nordvästra Skånes lövängar", och han vet inget annat område i
västra Skåne, förutom Dalby Hages nationalpark, som kommer upp häremot. [Sjöbeck M.
1922, Allerums skog — en skånsk löväng som bort skonas. Sveriges Natur 13:26-31].
Området förevisades även för professur Urban Emanuelsson på 1980-talet och han
konstaterade att det fanns mycket lång kontinuitet i skogen.
Helsingborgs stad har sedan naturvårdsplanen antogs 1992 av kommunfullmäktige
arbetat för att skydda hela dungen där andra delar redan är naturreservat. Endast 2 %
av kommunytan I Helsingborg är ädellöv, 1 % av Sveriges skogar är ädellöv men hyser
50 % av alla landets rödlistade skogsarter.

Skogen är så kallat ”tätortsnära” och friluftsfrämjandet bedriver verksamheter i skogen
sedan många år. Naturskyddsföreningen tillskrev Helsingborgs stad i början av året
angående skyddet av Smårydsskogen och staden svarade svarade 21 02 08 (bilaga).
Andra kommunala dokument som tar upp Småryd är Grönstrukturprogram 2014,
Översiktsplan 2021 och Natur- och Kulturmiljöprogram 2018. Andra dokument som
berörs är Länsstyrelsens ”Värdetrakt skog”, Miljömålen: levande skogar, rikt
odlingslandskap, rikt växt och djurliv.
I Småryds norra delar står grundvattnet högt och rörligt, så kallat
utströmningsområde/översilningsmark och hur hydrologin påverkas finns inte
beskrivet. Ramslöksamhället (extrem äng) bekräftar detta hydrologiska förhållande i
området.
Finns det risk att en avverkning även påverkar omgivande skog och dess naturvärden?
Detta finns inte beskrivet. Vid avverkning stiger ofta grundvattnet vilket kan skada
markfunga och flora. Risken för körskador vid avverkningen är uppenbar och blir de
djupa läker det troligen inte igen med avseende på eventuella rödlistade arter där.
De rödlistade arter som hittats nu i det aktuella området ses i bilaga: utdrag från
artportalen. Andra naturvårdsarter i intilliggande delar av skogen som påträffats är
bland andra nästrot, underviol, smörbollar, aklejruta, vårärt, lungört, blåsippa, gulsippa,
ormbär, mörk lungört, sankt Pers nycklar, skärmstarr, lundslok, och dessutom finns den
sällsynta skavfräken. Andra rödlistade i området är violfingersvamp (VU), grågrön
jordtunga (DD), skillerticka (VU), skönkremla (VU), gropticka (NT), korallticka (NT),
desmeknopp (NT) och Hypoxylon petriniae (NT). Entita, grönfink, gulsparv och stare
påträffades under häckningstid 2021 (Lars Salomon inventering) är några av de
rödlistade fågelarterna som påträffats. Förekomst (födosök) av mindre hackspett kan
inte uteslutas då den finns i andra skogsdungar i närheten, t ex Pålsjö skog.
Enligt en ny EU dom 21 03 04 (bifogas) i våras om artskyddet underkänner Sveriges
tillämpning av artskyddet och en följande dom i Miljööverdomstolen 21 (bifogas)
rörande en skog i Göteborg som ska skyddas på grund av fågellivet och den nya EUdomen.
En gallring har redan skett 2021då grov ask togs bort förutom en del bok. Asken är
rödlistad och på stammarna fanns rödlistade lavar (Lars Salomon samt Bengt Herzman i
mail 2021 och artportalen). Syftet är att göra en monokultur av denna blandädellövskog.
Det är också en av ytterst få ytor där skogslinden spontant föryngrats. Även linden lär
försvinna om avverkningen fullföljs enligt tillståndet.
I dessa klimattider är det även viktigt att spara på just gamla träd som ger större
kolsänka. Något formellt samråd från skogsstyrelsen har såvitt vi vet inte skett och
beskrivs inte i tillståndet.
Vi motsätter oss att skogen avverkas. De naturvårdshänsyn som anges i tillståndet räcker
absolut inte för att de värden som finns ska kunna bevaras i det aktuella området och för
värdena i angränsande skog. Om avverkningsplanerna fullföljs utarmas skogen,

trädbeståndet blir en monokultur och den förlorar sitt rekreationsvärde. och något om
risken för körskador vid avverkningen.
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