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Vad sker i skogen på Visingsö? 

                                                                         
 

Rapport från ekförvaltningsrådet 

 
Statens fastighetsverk genomförde sitt årliga möte rörande skogen på Visingsö i 

mitten av maj. Visingsörådet var representerat. 

 

Vad har skett under 2011 / -12? 

 

1. Avverkning av björk i området ”snipen” och norr lantgården längs          

vrixlösavägen är klar. 

2. Avverkning av barrskog norr pensionatet mot rysslandsvägen är klar. 

3. Utglesning av tallskogen söder Fasaneriet är klar. Ytan har återplanterats 

med gran och på sikt kommer även tall att komma upp. De höga tallarna 

har blivit telefonstolpar. 

4. Utglesningen av gran i smålandsskogen fick avbrytas pga dålig tjäle i 

marken. Hänsyn har tagits så inte spårbildning  efter avverkningsmaskiner 

uppstått. 

5. Över hela skogen har stormfällda träd fällts. 

6. Endast ca 30 st ekar har fällts. Dessa har levererats till en tunnbindare i 

Örebro som gör tunnor för whisky. Dessutom har fd ishockyspelaren i 

Modo och NHL Marcus Näslund beställt nya golv av visingsöek till sitt 

husbygge i Örnsköldsvik. 

 

Vad sker under 2012 / -13? 

 

1. Avverkning i smålandskogen kommer att fullföljas (se pkt 4 ovan). 

2. Granar i området väster pensionatet mot hyggesvägen kommer att 

avverkas. 



3. Tallskogen öster soptippen kommer att gallras. 

4. De dominerande lärkarna runt remmalagsplattan kommer att fällas så 

ekskogen är det första våra besökare får i sina blickfång. 

5. Den lilla hassellunden omedelbart norr örtagården kommer att gallras. 

6. Galling av ”gudrun- o per-hyggena” kommer att påbörjas. I några 

områden skall endast lövskog tilllåtas och i de övriga delarna är 

ambitionen att skapa en mix av löv- o barrskog. 

7. Ett mindre hägn kommer att uppföras i den röjda ekskogen längs och 

väster hagavägen i höjd med silvergranen. Syftet är att skydda de naturligt 

kommande ekplantorna från rådjur och harar. 

 

 

Aktuellt i närtid 

 
 Insektsforskare har satt upp fällor på några platser för att få koll på 

insektslivet framförallt de insekter som lever på död ved. En 

frågeställning är om det sker någon överflygning från vätternbranterna där 

de förekommer. Hoppas fällorna får vara i fred. 

 De utmärkta stigarna kommer att vara slagna från gräs till midsommar. 

Fastighetsverkets ambition är att dessa stigar skall hållas i gott skick 

varför det sker ett kontinuerligt underhåll. Hästägare vg rid ej på de 

utmärkta stigarna när underlaget är mjukt och ger hovavtryck! 

 Räven har återtagit sin rättmätiga plats i skogen. Rävungar syns ofta. 

Tyvärr tycker räven om höns och även kattungar så håll djuren under 

uppsikt. 

 

 

Hans Christensson  

 

 

 

 

 

 

 


