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Anmälan om trädfällning på strandskyddad mark inom fastigheten 
Marby 6:4, Hönsskär 
 
Hönsskär ligger öster om Silverhällsudden i Marby. HSB är markägare och arrenderar ut mark till 
enkla fritidshus. Under vecka 47 och 48 i år har en omfattande avverkning skett på Hönsskär. För 
ca 5 år sedan gjordes också en omfattande trädfällning av stora träd på ön. De flesta av de 
kvarvarande stora träden har fällts vid den senaste avverkningen. Naturskyddsföreningen i 
Norrköping anser att avverkningen inte följer miljöbalkens bestämmelser om strandskydd. 
Markägaren har inte ansökt om dispens för trädfällningen. 
 

 
Sju tallar finns kvar. Växtligheten på ön har märkbart påverkats. 
 
 

 

En tall är kvar på sydöstra delen av ön. Det är stor risk att den fälls vid storm. 
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Grova träd av ek, al, björk och tall har fällts. 
 

 
En av tallarna har 153 årsringar.  

Avverkningen på ön har inriktats på större träd. Det är allvarligt, eftersom de äldre träden har högst 
naturvärden. Äldre träd har mer mossor, lavar, håligheter och biologisk mångfald som ingår i 
näringsväven mellan land och vatten. Ju äldre träd desto vädefullare. De utgör en mycket viktig 
födoresurs för fåglar. Äldre träd ger också boplatser för fåglar och andra djur. Träden ger också 
skydd och vindlä.  



 3 

 

Stora sår har dessutom gjorts i naturen för att komma åt att fälla. 
 

 
Vi har gjort en inventering av de fällda träden och markerat dem på kommunens flygbildskarta. Storleken 
på träden som fällts på de privata tomterna är uppskattade. 
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1. Ek diameter 40 cm 
2. Ek diameter 11 
3. Ek diameter 27 
4. Ek diameter 36 
5. Al 5 st ”knippen” 
6. Björk diameter 45 
7. Körskador 
8. Lövträd diameter 43 
9. Lövträd 8 st knippen 
10. Tall diameter 69 
11. Röjning i slånbuskage 
12. Röjning i slånbuskage 
13. Tall diam 59 
14. Knippe lövträd diam 120 
15. Lövträd diam 60 
16. Lövträd diam 23 
17. Lövträd 
18. Tall diam 70 
19. Tall diam 65 
20. 2 träd 
21. Samling träd 
22. Björk diam 43 
23. Björk diam 52 
24. 3 tallar ihop, diam 60 varje 
25. Knippen 
26. Knippen 
27. Lövträd 
28. Lövträd 
29. Lövträd 
30. Lövträd 3 st vid dike 
31. 5 tallar diam 20 
32. Lövträd, diam 20 
33. Tall diam 60 
34. Tall diam 40 
35. Tall diam 70 
36. Tall diam 60 
37. Lövträd diam 25 
38. Lövträd diam 35 
39. Björk diam 40 
40. Lövträd diam 60 
41. Lövträd diam 50 
42. Litet träd 
43. Litet träd 
44. Litet träd 
45. Knippe björk 
46. Björk diam 33 
47. Marken sönderkörd 
48. Tall, två stammar, diameter 60 cm varje 
49. Tall diam 43 
50. Avverkning buskage 
51. Tall som fällts tidigare 
 
 
På länsstyrelsens hemsida om strandskydd finns angivet att ”växter och djurs livsvillkor på land och i vatten 
behöver bevaras”. Vidare anges ”det är inte tillåtet att göra något som försämrar livsvillkoren för växter och 
djur”. Strandskyddet är 150 meter upp på land och ner i vattnet utefter kusten i Östergötland. Om man vill 
göra något som inte är tillåtet ska man ansöka om strandskyddsdispens hos kommunen. 
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Vattnen och öarna kring Hönsskär är mycket fågelrikt. I Artportalen finns 90 fågelarter observerade på 
platsen. Den naturintresserade allmänheten har goda möjligheter att uppleva naturen och fågellivet utefter 
stränderna i Marby och Unnersta, på bekvämt gångavstånd från Abborreberg eller cykelavstånd från 
Norrköping. 
 

 
 
Enligt Program tll detaljplan för Marby och Unnerstad, antaget av kommunen 2005, är Hönsskär markerad 
som Natur. Befintligt gångstråk på fördämningsvallen mellan Marby och Unnersta udde ska vara kvar.  
 
 

 
 
Den allmänna tillgängligheten till Hönsskär ska öka enligt skiss från 2003 
 
 
Skadorna borde kompenseras 
Naturskyddsföreningen anser att kompenserande åtgärder borde vidtas på ön.  

- Nya träd borde planteras och ett skötselprogram för att de ska växa upp borde införas.  
- Stammar borde läggas tillbaka på ön så att de kan vara till nytta för vedlevande insekter.  
- Tillgängligheten till ön för den naturintresserade allmänheten borde säkras. Förr om åren, när de 

stora träden fanns kvar, så hölls bottenvegetationen nere och det gick att gå ut till yttersta udden på 
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Hönsskär. Under senare år, efter avverkningarna, har marken förbuskats och det har inte varit 
möjligt att nå yttersta udden. Nu är det åter tillgängligt att gå ut på udden eftersom skogsmaskiner 
har tagit sig fram och avverkning har skett. Gångstigen ut till udden borde säkras för framtiden, i 
väntan på att detaljplan tas fram för området. 

 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Arrelid 
 
Naturskyddsföreningen Norrköping 
Ordförande 
 
stefan.arrelid@telia.com tel 072-728 20 75 
Alreiksgatan 4 60235 Norrköping  
 
 
Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 
www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 
 
 


