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	   Kristinehamns	  kommun	  

Kommunstyrelsen,	  Tekniska	  Nämnden.	  
681	  84	  Kristinehamn	  

	  
	  
Kommunens	  målsättning	  för	  friluftsliv	  och	  rekreation	  uppfylls	  inte	  i	  ny	  
skogsbruksplan.	  

Naturskyddsförenings	  lokala	  krets	  i	  Kristinehamn,	  Sällskapet	  för	  Naturskydd,	  har	  un-‐
der	  vintern	  haft	  en	  studiecirkel	  kring	  skötseln	  av	  kommunens	  tätortsnära	  skogar.	  Un-‐
der	  studiecirkeln	  har	  vi	  studerat	  kommunens	  skogsbruksplaner	  under	  vägledning	  av	  
handläggare	  från	  skogsstyrelsen	  och	  kommunen.	  	  
Kommunfullmäktige	  har	  beslutat	  att	  kommunens	  skogsbruk	  skall	  vara	  certifierat.	  För	  
detta	  krävs	  att	  en	  grön	  skogsbruksplan	  upprättas.	  Den	  första	  gröna	  planen	  utfördes	  
av	  Skogsstyrelsen	  2002,	  denna	  plan	  ersattes	  2013	  av	  en	  ny	  grön	  skogsbruksplan	  som	  
upphandlades	  hos	  Stora	  Enso.	  Därutöver	  finns	  en	  aktuell	  och	  tidsenlig	  grön	  skogs-‐
bruksplan	  från	  2009	  utför	  av	  Skogsstyrelsen	  för	  den	  mark	  som	  kommunen	  övertog	  
när	  regementet	  lades	  ner.	  
Vid	  upphandlingen	  av	  2013	  års	  skogsbruksplan	  visade	  kommunen	  en	  modern	  och	  
framtidsinriktad	  målsättning.	  I	  anbudsinbjudan	  skriver	  kommunen:	  "Där	  det	  är	  moti-‐
verat	  bör	  bestånden	  i	  lämpliga	  fall	  få	  en	  annan	  indelning.	  Detta	  gäller	  t.ex.	  områden	  
som	  finns	  med	  i	  kommunens	  översiktsplan	  som	  tätortsnära	  skogar	  där	  hänsynen	  ökas	  
till	  friluftsliv	  och	  rekreation	  –	  d.v.s.	  generell	  hänsyn	  skall	  i	  princip	  ersättas	  av	  förstärkt	  
hänsyn	  eller	  naturvård	  skötsel	  …	  ".	  Kommunen	  poängterar	  också:	  "Fokus	  skall	  läggas	  
på	  att	  ta	  stor	  (större)	  hänsyn	  till	  rekreationsvärdena	  i	  och	  kring	  tätorterna."	  
I	  vår	  studiecirkel	  har	  vi	  tittat	  på	  hur	  kommunens	  målsättning	  uppfyllts	  i	  de	  områden	  
som	  i	  översiktsplanen	  redovisas	  som	  tätortsnära	  skogar.	  	  
	  
I	  den	  gröna	  skogsbruksplanen	  för	  det	  område	  som	  kommunen	  övertagit	  från	  försva-‐
ret	  överensstämmer	  målklassningen	  helt	  med	  kommunens	  mål.	  Närmare	  hälften	  av	  
ytan	  redovisas	  här	  som	  naturvård	  skötsel	  eller	  naturvård	  orört	  och	  på	  resterande	  del	  
skall	  skogsbruket,	  med	  några	  få	  undantag	  ske	  med	  förstärkt	  hänsyn.	  	  
	  
I	  den	  nya	  planen	  från	  2013	  som	  gäller	  kommunens	  övriga	  skogsinnehav	  avviker	  tyvärr	  
målklassningen	  betydligt	  från	  kommunens	  vilja.	  Skogen	  runt	  bostadsområdet	  Sand-‐
fallet	  har	  som	  ett	  exempel	  klassats	  som	  produktionsskog	  med	  endast	  generell	  hän-‐
syn.	  Slutaverkning	  och	  i	  ett	  fall	  markberedning	  föreslås	  i	  direkt	  anslutning	  till	  
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villatomter.	  Områden	  med	  naturhänsyn	  redovisas	  här	  i	  stort	  sett	  endast	  på	  bergbun-‐
den	  mark,	  som	  till	  stor	  del	  är	  impediment,	  där	  avverkning	  ändå	  inte	  får	  ske	  enligt	  
skogsvårdslagen.	  Ett	  annat	  exempel	  är	  Kaffeberget	  där	  vacker	  pelartallskog	  längs	  
vandringsleden	  till	  Hultets	  friluftsgård	  getts	  målklassningen	  produktion	  med	  endast	  
generell	  hänsyn.	  Kommunens	  skogslotter	  vid	  Hultets	  friluftsgård	  har	  också	  klassats	  
för	  produktion	  med	  generell	  hänsyn	  såvida	  de	  inte	  utgör	  blockig	  eller	  bergbunden	  
mark	  och	  därför	  klassats	  för	  naturvård.	  Liknande	  exempel	  återfinns	  inom	  flera	  tä-‐
tortsnära	  skogar.	  	  
Vi	  anser	  därför	  att	  den	  nya	  gröna	  skogsbruksplanen	  inte	  följer	  kommunens	  målsätt-‐
ning	  när	  det	  gäller	  friluftsliv	  och	  rekreation.	  
Den	  nya	  planen	  avviker	  också	  från	  den	  av	  fullmäktige	  år	  1988	  antagna	  skötselplanen	  
för	  kommunens	  tätortsnära	  skogsområden.	  Den	  nya	  planen	  är	  därför	  inte	  tillämpbar	  
för	  dessa	  områden.	  	  
	  
Hur	  kommer	  då	  kommunen	  sköta	  vår	  tätortsnära	  natur?	  
	  
Skogen	  betyder	  mycket	  för	  både	  barns	  och	  vuxnas	  vardag.	  Inte	  minst	  själva	  naturupp-‐
levelsen	  är	  guld	  värd.	  Dessutom	  ger	  friluftslivet	  både	  rekreation	  och	  bättre	  hälsa.	  En	  
promenad	  i	  skogen	  minsklar	  stressen	  och	  ökar	  koncentrationen.	  Forskning	  visar	  att	  
personer	  som	  är	  sjuka	  tillfrisknar	  fortare	  om	  de	  vistas	  i	  skogen.	  Skogens	  betydelse	  för	  
hälsa	  och	  social	  gemenskap	  är	  värden	  som	  ofta	  glöms	  bort.	  Växter	  och	  djur	  väcker	  
nyfikenhet.	  Upplevelser	  i	  naturen	  stimulerar	  barns	  nyfikenhet	  på	  flera	  olika	  sätt.	  Sko-‐
gen	  lockar	  barn	  till	  lekar	  som	  sätter	  både	  kropp,	  känslor	  och	  fantasin	  i	  rörelse.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  alla	  barn	  har	  en	  skog	  på	  nära	  håll.	  
	  
I	  den	  gröna	  skogsbruksplanen	  från	  2013	  har	  skog	  inom	  planlagda	  områden	  och	  tä-‐
tortsskog	  med	  "naturparksyfte"	  inte	  tagits	  med.	  Dessa	  "kvartersskogar"	  skall	  skötas	  
enligt	  en	  särskild	  skötselplan	  som	  kommer	  att	  ersätta	  den	  av	  fullmäktige	  år	  1988	  an-‐
tagna	  skötselplanen.	  En	  sådan	  skötselplan	  har	  tagits	  fram	  av	  handläggare	  i	  kommu-‐
nen,	  men	  sedan	  dessa	  personer	  slutat	  sin	  anställning	  har	  arbetet	  avstannat.	  	  
Det	  är	  viktigt	  att	  denna	  skötselplan	  snarast	  förs	  fram	  i	  ett	  brett	  samråd	  för	  att	  däref-‐
ter	  beslutas	  av	  fullmäktige.	  	  
	  
Vi	  anser	  att	  kommunens	  skogsbruk	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  skall	  vara	  hyg-‐
gesfritt.	  Hyggesfritt	  skogsbruk	  är	  ett	  skonsamt	  sätt	  att	  bruka	  skogen,	  så	  att	  bland	  an-‐
nat	  marksvampar,	  hänglavar,	  mossor,	  skogsfåglar	  och	  vanligt	  blåbärsris	  har	  större	  
möjlighet	  att	  finnas	  kvar	  efter	  avverkning	  än	  vid	  kalavverkning.	  Skogskänslan	  behålls,	  
vilket	  är	  viktigt	  för	  rekreation	  och	  friluftsliv.	  
	  

• Vi	  vill	  att	  fullmäktige	  fastställer	  ett	  policy	  dokument	  för	  skötseln	  av	  kommu-‐
nens	  närnatur.	  

• Att	  fokus	  läggs	  på	  rekreationsvärden	  och	  naturvärden	  i	  och	  kring	  tätorterna.	  	  

• Att	  bruknings	  och	  skötselmetoder	  anpassas	  för	  att	  bevara	  och	  skapa	  höga	  	  
natur-‐	  och	  rekreationsvärden.	  
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• Att	  framtaget	  förslag	  till	  ny	  skötselplan	  för	  kommunens	  "kvartersskogar"	  
snarast	  ställs	  ut	  för	  samråd,	  för	  att	  sedan	  efter	  fullmäktiges	  beslut	  ersätta	  
1988	  års	  skötselplan.	  

• Att	  kommunerna	  tar	  initiativ	  till	  dialog	  och	  samarbete	  med	  andra	  aktörer	  som	  
äger	  tätortsnära	  skogar.	  	  

• Att	   kommunen	   sluter	  naturvårdsavtal	   eller	  byter	  mark	  med	   skogsägare	   som	  
har	  skogar	  med	  särskilt	  intressanta	  sociala	  värden.	  

• Att	  kommunens	  förväntade	  intäkter	  från	  skogen	  anpassas	  till	  en	  skötsel	  med	  
fokus	  på	  natur-‐	  och	  rekreationsvärden.	  	  

	  

Det	  är	  viktigt	  att	  allmänheten	  får	  del	  av	  de	  frågor	  och	  ställningstaganden	  som	  vi	  fram-‐
för	  i	  denna	  skrivelse.	  Vi	  har	  därför	  lämnat	  in	  två	  debattartiklar	  till	  Kristinehamnspos-‐
ten	  med	  motsvarande	  innehåll	  men	  i	  något	  förkortad	  form.	  

Det	  är	  vår	  förhoppning	  att	  tidningen	  tar	  in	  artiklarna	  och	  att	  kommunen	  då	  också	  i	  
anslutning	  till	  publiceringen	  informerar	  allmänheten	  om	  hur	  kommunen	  avser	  att	  
sköta	  vår	  tätortsnära	  natur.	  	  

Vi	  har	  också	  skickat	  denna	  skrivelse	  till	  de	  politiska	  partierna	  för	  att	  skapa	  en	  bredare	  
politisk	  diskussion	  kring	  vår	  tätortsnära	  natur.	  	  	  	  

	  
	  
	  
Sällskapet	  för	  Naturskydd	  i	  Kristinehamn.	  	  
Krets	  av	  Naturskyddsföreningen.	  
2015-‐02-‐xx.	  
	  
	   	  
Björn	  Broqvist	   Bengt	  Brunsell	  
ordförande	   Studiecirkelledare.	  
	  
	  
	  
	  
Bilaga	  1:	  	   Rekommendationer	  för	  skötsel	  av	  kommunens	  närnatur.	  
	  
Bilaga	  2:	  	   Sammanställning	  av	  svaren	  från	  de	  politiska	  partierna	  inför	  valet	  2014	  på	  

Sällskapet	  för	  Naturskydds	  fråga	  om	  skogsskötsel.	  
	  
	  


