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BEKRÄFTELSE

fSKOGSSTYRELSEN

Göteborgs distrikt
Box 343
50113 BORÅS
goteborg@skogsstyrelsen.se
Tfn 033-482500
Fastighet

HANDBYNAS 1:2

Datum

Ärendenr

2015-10-09

A 47718-2015
Er referens

20151009PATE8
Gustafsson, Fabienne

Kommun

Församling

Svenljunga

Sexdrega, del

BRÅV ALLAVÄGEN 42
18254 DJURSHOLM

Bekräftelse på inkommen anmälan om
föryngringsavverkning
Skogsstyrelsen har den 9 oktober 20 15 mottagit en anmälan om
föryngringsavverkning på fastigheten HANDBYNÄS 1:2. Den planerade
avverkningen så som Skogsstyrelsen registrerat den framgår av uppg ifter och
karta nedan. Skogsstyrelsen kan komma att kontakta dig i frå gor som rör
avverkningen.
Avverkning får påbörjas tidigast sex veckor från det att en giltig anmälan
inkommit. Om inget annat meddelas får din avverkning påbörjas tidigast
den 20 november 2015.
En anmälan om avverkning, uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning är
giltig i fem år från den dag då den ko m in till Skogsstyrelsen. Efter
giltighetstidens utgång får annan åtgärd än avverkning av skärm- och fröträd
inte ske utan att en ny anmälan görs.
Denna bekräftelse innebär från Skogsstyrelsens sida inget ställningstagande
till avverkningen. Du är som markäg are, virkesköpare eller annan som deltar i
avverkningen ansvarig för att gällande regler följs.
Övrig information

Råd om skogsskötsel, natur- och kulturmiljöhänsyn samt övrig aktuell
information finns på vår hemsida www.skogsstvrelsen.se. Där finns också
blanketter för bl.a. anmälan eller ansökan om avverkning och om samråd
enligt 12:6 miljöbalken.
Anmälan kan även göras elektroniskt via "Mina sidor"
www.skogsstvrelsen.se/minasidor.
Med vänlig hälsning
Skogsstyrelsen
Göteborgs distrikt

Postadress

Besöksadress

Huvudkontor
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Vallgatan 8
Jönköping

Telefon
036-35 93 00
Fax
036-16 61 70

Organisationsnr
202100-5612
Momsreg.nr
SE202100561201

E-post

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
www.skogsstyrelsen.se
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Uppgifter från anmälan
Areal enligt kartans figur, 2,4 ha

Anmäld avverkning, 2,4 ha
Skogsodling
Plantering utan frö-/skärmträd
2,4 ha
Markberedning, 2,4 ha

Plantering med frö-/skärmträd
ha

Sådd
ha

Naturlig föryngring
med frö-/skärmträd
ha
Markberedning, 0 ha
Främmande trädart
ha
Dikesrensning 0 m

utan frö-/skärmträd
ha
Uttag av GROT
2,4 ha

genom successiv utglesning
ha
Uttag av stubbar
0 ha

Skyddsdikning
0 ha

Basväg/traktorväg 0 m

Karta

Det anmälda området framgår med brun rastrering i kartans centrum.
Av kartan framgår också vilka områden med särskilda natur- eller
kulturmiljövärden som finns registrerade inom eller i närheten av den
planerade avverkningen. Det kan även finnas natur- och kulturvärden som
kräver hänsynstagande men som inte är registrerade.

Skogsstyrelsen

Bekräftelse

3(3)

A WQrfcninCJSät*QndQ A 47Y1 8"2015

Kartans mittpunktskoordinat:

Utskriftsdatum: 2015-10-09

SWEREF99TM (N, E) 6384183, 383298
WGS84 (Lat, Lon) 57.58496, 13.04802
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Kartprojektion: SWEREF99-TM
Bakgrundskartan ur allmänt kartmaterial
© Lantmäteriet 109/2037.

£00 Meter

TECKENFÖRKLARING

| An m älan/Ansökan_
Råd/vägledning

•
•

•••» Tillstånd
<•••» Beslut
«•» Basväg/traktorväg
Dike

Biotopskydd

\

Skog och Historia Punkt

<=> Skog och H istoria Linje

Naturvårdsavtal

É

•
¥

Råd/vägledning
j Tillstånd

Beslut

Nyck el biotop
Objekt med naturvärden
FM IS punkt
FM IS linje

•

FMIS yta

Skog och H istoria Yta

E3

Aktiv

] Avförd
l j.| Naturreservat
Nationalpark
| Vkttenskyddsomnåden

Natura2000 fågeldirektivet
Na tura 20 00 habitatdirektivet

