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Maskinen har gått bara en meter från en av de fyra påbudsskyltar som länsstyrelsen
rest för att hindra förstöring av slåtterängen. ”Det här är inte roligt, säger Roland
Granlund, Sidsjö. Foto: Ingvar Ericsson
Foto:
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Skogsmaskinen körde sönder värdefull
äng
Sidsjö, Bodsjö LT Under ett dussintal år har passionerade amatörbiologen Bo Norell
ägnat stor möda åt att hålla liv i en 12 000 kvadratmeter stor slåtteräng i en
kraftledningsgata söder om Sidsjö i Bodsjö, söder om Gällö.

Relaterat
Artikelbilder

Fyra länsstyrelseskyltar berättar om de växter som finns på Bo Norells äng. På
skylten står även en uppmaning att inte köra med fyrhjuling och skogsmaskiner
på platsen.Foto: Ingvar Ericsson

Ängen har av länsstyrelsen upphöjts till värdighet av natura 2000-objekt,
det vill säga högsta skyddsklassen.
Svenska Kraftnät, Sundsvall, skickade nyligen en entreprenör för att
rensa ledningsgatan från sly.
På bara en meters avstånd från en av länsstyrelsens fyra påbudsskyltar
med uppmaning att inte köra med skogsmaskin och fyrhjuling på
platsen, trotsade maskinföraren skyddet och körde rakt genom området
och gjorde stora spår.
Företrädare för länsstyrelsens naturskyddsenhet är på väg till platsen för
att undersöka skadorna.
Om skadorna bedöms som stora kan länsstyrelsen överväga att koppla in
åklagare på ärendet.
Om maskinföraren blir fälld kan han räkna med böter för sitt övertramp.
– Tyvärr brukar det bli tämligen lindriga påföljder för den här typen av
brott, säger länsstyrelsens naturskyddschef, Håkan Attergaard.
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Bo Norell, 61, till yrket byggnadsarbetare, har sina rötter i Sidsjö.
Han bor numera i Gävle, men kommer med jämna mellanrum till Sidsjö
där han ägnar sitt skötebarn slåtterängen en hel del tid.
I slutet av juli har han varje år haft för vana att slå sin äng med lie och
därefter frakta bort allt hö för att marken inte skall bli alltför näringsrik
och bädda för ovälkommet artintrång.
– Jag har lyckats åstadkomma en mycket artrik äng som innehåller
många hotade arter, säger Norell.
Många av de arter som finns på platsen har kommit dit för flera hundra
år sedan när markerna var mera öppna och användes som betesmark ute
i skogarna.
De betande djuren höll på ett naturligt sätt marken öppen.
Tack vare att kraftledningsgatan hållits öppen har de rara arterna kunnat
leva vidare även sedan de betande djuren försvunnit.
Fältgentiana, fjällgentiania, myrrstarr och flera olika arter av låsbräken
är exempel på växter som finns på Norells äng i Sidsjö och som var
vanligt förekommande för flera hundra år sedan, men som nu är
utrotningshotade.
Ängen har av länsstyrelsen klassats som så artrik och värd att bevara att
den utsetts att ingå i det europeiska nätverket Natura 2000 med
skyddade områden som Sverige har förbundit sig att bevara för
framtiden.
– Det är mycket stora skador som åsamkats ängen av skogsmaskinen,
säger Norell, som berättar att ängen en gång tidigare blivit skadad av
skogsmaskiner. Jag blir alldeles tokig av sånt här!
– Den här plätten kanske inte ser särskilt mycket ut för världen, men den
innehåller en av landets största förekomster av fältgentiana.

Ingvar Ericsson 0693-314 34 ingvar.ericsson@ltz.se
Twingly Blogsearch
• 2 Kommentarer

Senaste kommentarerna:
Kommentera
 Äldsta kommentar överst





 Senaste kommentar överst




Sortera

http://ltz.se/nyheter/bracke/1.1478964-skogsmaskinen-korde-sonder-vardefull-ang?m... 2011-10-03

Skogsmaskinen körde sönder värdefull äng - Bräcke - ltz.se

Sida 4 av 4

Skrivet 29 okt 2009 15:52 Inyourbo (Ej registrerad)
Ingvar, du måste plocka fram kartan. Sidsjö ligger i sydväst från Gällö, Bodsjö är rakt
väster ut.
För övrigt så är det för jävligt att inte entreprenören brydde sig!
Hans Enjebo
Anmäl

Skrivet 29 okt 2009 20:16 Erik N (Ej registrerad)
Inte bara där är det sönderkört. Hela kraftledningsgatan kilometervis består av djupa
spår, plus att anslutningssträckor till linjen består av halvmeter djupa spår i dubbla
rader. Varför inte utföra dessa arbeten när marken tål det !
Anmäl
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