Skogsvården på Andersön
För att bevara den biologiska mångfalden krävs flera olika metoder,
från aktiv skötsel till orördhet. På Andersön har skogsbruk bedrivits
under lång tid, utan särskilt utvecklad naturhänsyn, vilket gjort att det
finns få gamla skogar och för lite död ved i olika nedbrytningsstadier. Skogarna är relativt unga med undantag för en del äldre tallar
som växer längs stränderna. Barrblandskogar med ett stort inslag av
tall dominerar, men här finns också näringsrika granskogar och vackra ängsmarker. Den kalkstenshaltiga berggrunden har utvecklat en
särskilt värdefull kalktallskog som hyser mängder av rödlistade och
ovanliga marksvampar, såsom lilaköttig taggsvamp och bitter taggsvamp. Tabellen nedan visar några av de natur- och kulturvårdsåtgärder som vi utför när vi sköter om skogen på Andersön.

Välkommen till skogen och Andersöns naturreservat
Har du besökt en ekopark?
En ekopark är ett stort sammanhängande
skogslandskap där vi arbetar för att bevara,
återskapa och utveckla höga naturvärden.
I ekoparkerna styr de ekologiska värdena
över de ekonomiska, och samtidigt sätts
skogens betydelse för friluftslivet och
människans välbefinnande i centrum.
Skogsbruk bedrivs i de flesta ekoparker,
men anpassas till områdets natur- och
kulturvärden. Minst hälften av
ytan i en ekopark undantas alltid
från skogsbruk. Totalt utvecklar vi 36 ekoparker runt om
i landet, varav Håckren
och Galhammar ligger i
Jämtland. Ekoparkerna
utgör ett komplement till
naturreservaten och har
skapats, för att bevara
den biologiska mångfalden men också för att
ge fler människor möjlighet att vistas i vackra
naturområden. För varje
ekopark tecknar vi ett
naturvårdsavtal med skogsstyrelsen som
säkrar ett långsiktigt skydd för området.

Naturvårdssatsningen på Andersön
Exempel på natur- och
kulturvårdsåtgärder

Bevarandemål

Friställa äldre tallar och lövträd

Skapa äldre skog och ökad lövinblandning

Naturvårdsbränning

Skapa död ved och bevara brandstatus

Skogsbete

Gynna värdefull marksvampsflora

Slåtter/bete

Bevara örtrika ängsmarker

Ökad framkomlighet längs stigar

Gynna aktivt friluftsliv

Siktröjning längs Storsjön

Bevara utsiktsplatser och vy mot Storsjön

Slyröjning vid kultur- och fornlämningar

Bevara och synliggöra kulturvärden

Gemensam förvaltning
och skötsel
Andersöns naturreservat består av Andersön, Isön samt några närliggande holmar. Marken ägs till största delen av Sveaskog men även
Svenska kyrkan äger mark liksom en privatperson. Vi i Sveaskog har
skött om skogen här ända sedan 1886, då Andersön blev en kronopark. År 1968 blev området skyddat som naturreservat och förvaltas
därmed av Länsstyrelsen i Jämtland. Tillsammans med Länsstyrelsen
och Svenska kyrkan har vi utarbetat en skötselplan för hur skogen
ska skötas och vårdas. Gemensamt verkar vi för att bevara och
utveckla detta fantastiska rekreationsområde, så att även kommande
generationer kan få njuta av denna pärla i Storsjön.

Detta är Sveaskog
Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag.
Vi säljer timmer, massaved och biobränsle.
Dessutom jobbar vi med markaffärer och
utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt
och andra naturupplevelser. Skogen är
kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar
för att driva utvecklingen, även genom
att bidra till nya sätt att använda
träprodukter och skogsmarken.
I allt vi gör värnar vi en hållbar
utveckling. Vi omsätter drygt
7 miljarder kronor och är
ca 730 anställda. Vi ägs av
svenska staten.

Sveaskog äger och sköter
cirka 15 procent av Sveriges
skogar, från Skåne i söder till
Norrbotten i norr. Det är en yta
som är lika stor som Danmark.
De gröna partierna på kartan
är vår mark.

På denna natursköna ö belägen mitt i Storsjön mellan skog, sjö och
fjäll, vandrar du längs historiska skogsstigar, genom beteshagar och
vackra blomsterängar. Stanna till vid någon av eldstäderna längs
stranden och spana efter det mytomspunna Storsjöodjuret, eller gå
in i blåbärsblandskogen och fyll din korg med solmogna blåbär.
Skogen är vår viktigaste naturtillgång
Visste du att över hälften av Sveriges yta
är täckt av skog? Genom en aktiv skogsskötsel har vi idag mer skog än för hundra år sedan. Våra skogar utgör basen för
skogs- och träindustrin, en av landets viktigaste näringsgrenar. Byggmaterial, möbler,
kartong och papper är exempel på viktiga
svenska produkter från skogen. Genom
att använda förnybar skogsråvara i produktionen av el, värme och drivmedel kan vi
minska beroendet av olja och andra fossila
ämnen. Växande skogar är också bra på att
rena luften från växthusgasen koldioxid.
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Miljöcertifierat skogsbruk
Vi på Sveaskog värnar om ett
hållbart skogsbruk. Därför bedriver vi skogsbruk enligt den glo-

bala skogsbruksstandarden FSC (Forest
Stewardship Council). FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Om du ser
FSCs logotype på träprodukter, så betyder
det att skogsråvaran och produkttillverkningen har skett enligt FSCs regelverk och
du kan handla det med rent samvete. Det

tycker vi på Sveaskog är viktigt och därför
är allt vårt virke FSC-certifierat.
Naturvård
Genom vårt naturvårdsarbete vill vi skapa
vackra och varierande skogslandskap som
gynnar alla arters krav på livsmiljö. Vissa
arter kan leva generationer i ett enda träd,
andra kräver en specifik naturtyp och några
såsom rovfåglar och hackspettar är beroende av hela skogslandskap. För att möta
de olika arternas behov arbetar vi med
naturvård i flera skalor och med tre effektiva
verktyg; naturhänsyn i produktionsskogar,
ekoparker och naturvårdsskogar. I genomsnitt lämnas 9 % av arealen i produktionsskogarna kvar genom att spara trädgrupper, kantzoner och gamla liksom döda träd.
Andra, stora sammanhängande skogslandskap med höga biologiska och ekologiska
värden utvecklar vi till ekoparker. Vi skapar också naturvårdsskogar, för renodlad
naturvård, genom att bevara eller förbättra
naturvärden, t ex genom att anlägga våtmarker. Totalt innebär detta att vi använder
650 000 hektar, vilket motsvarar 20 % av
vår produktiva skogsmark för naturvård.

Jakt och fiske
Längs Andersöns stränder är du välkommen att fiska utan fiskekort. Har du turen
med dig kan du få både öring, röding,
harr, sik eller abborre som du kan halstra
över elden. Vill du prova fiskelyckan någon
annanstans, så säljer vi Sverigefiskekortet
med vatten från de vildaste fjällforsarna till
de lugnaste skogstjärnarna. Man har även

möjlighet att jaga
på våra marker.
Är du intresserad
av att bli en av de
omkring 25 000
personerna som
årligen jagar hos
oss, ring så berättar vi mer.
Ut och njut av friluftsliv
På Andersön finns något för alla! Du kan
njuta av sol och bad längs stränderna,
ankra båten över natten eller ha en picknick med vänner på en äng med fantastisk
vy över sjö och fjäll. Vill du sporta kan du
ta en paddeltur runt ön eller jogga längs
någon av de vackra stigarna. Vill du prova
dina kunskaper med karta och kompass,
laddar du ner vår orienteringskarta från
www.sveaskog.se. Då kan du upptäcka
dina egna smultronställen.

Allemansrätten – frihet under ansvar!
Allemansrätten är en förmån som tilllåter att vi rör oss fritt i skog och mark så
länge vi tar hänsyn till växt- och djurlivet.
Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Eftersom Andersön är ett naturreservat, gäller särskilda reservatsföreskrifter inom området och dessa ser du på
skylten här intill. Men här på Andersön får
du gärna tälta eller förtöja din båt i något
dygn, plocka icke fridlysta blommor, bär
och svamp. Elda gör du på någon av de
iordningsställda eldplatserna, men glöm
inte att släcka ordentligt efteråt. Var med
och hjälp till att hålla naturen ren genom
att ta med dig skräpet. Mer information om
allemansrätten hittar du på www.allemansratten.se
För mer information:
www.sveaskog.se eller
Sveaskogs kundcenter 0771-787 100

