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Kommunst],relsen, 681 84 Kristilehaon
Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna
L?insstyrelsen, 651 56 Karlstad
Skogsvårdsstl.relsen, Box 387, 651 09 Karlstad

Framtida skogsskötsel inom ftirsvarets närövningsfiilt i Kristinehamn'

För nuvarande skogsskötsel inom fijrsvaNmaktens 1776 hektar stora närövningslät, beläget
mellan Presterud och Posseberg vid Värern söder om Kristinehamn och med anknytning till
tätorten, gäller en natuwårdsinriktad skogsvårdsplan fastställd av Liinsstyrelsen:

Länsstyrelsens Drr 2 43-9391-95' 1781-149 (instämplat 1996-01-22).

Med anledning av riksdagens beslut att aweckla den militåra verksamheten vid garnisionen i
Kristinelramn under 2005, är det mycket tänkbart att fortifikationsverket prövar att avytta de
delar av n?irövningsfdltet, som efter avslutade överläggningar med Kristinehamns kommun
inte kommer att disponeras av kommungn i framtiden,

Enligt den sammanfattande beskrivningen av skogen, bilagan 4 i länsstyrelsens handling,
består 1482 hektar av närövningsfältet av skogsmark som sköts enligt följande:

Normal skogsskötsel med generella htusyn 1106 ha
Skogsskötsel med speciell inriktning på friluftslivet 101 ha
Skogsskötsel med speciell inriktning på naturvå(d 159 ha
Lövskogsskötsel 60 ha
Lövskog som helt undantas från skogsbruk 16 ha
Övrig skog som helt undantas från skogsbruk 40 ha
Trädbevuxna berg- och mydmpediment som inte skall awerkas 37 ha

Totalt 1482 ha

För lammanlagt 413 hektar av skogsmarken giiller alltså speciella skötselföreskrifter.

Det geografiska 1äget inom niirövningsfiiltet av dessa områden med speciella
skötselltireskrifter ftamgåx av kartbilagar 1 i länsstyrelsens fastställda skogsvåldsplan

I skogsvårdsplanens bilaga 3 visas på en kafta de områden (N1-N10) som ska skötas på ett
sätt som visar 1laturen extra stor hzinsyn. Några av dessa områden innehå]ler barskogar som
är 150-170 år gamla, vilket är ovanligt i Kristinehamns kommun De iir av stor betydelse för
tjäderbeståndet. An&a områden av stort naturvårdsintresse iir bland- och lövskogar, ofta av

sumpartad kaxakttu.

Speciell skötsel ör vissa enskilda skogsavdelningar ftamgå{ av sidorna 20-21 i bilagan 3'
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Svenska Naturskyddsföreringen anser att speciellt fiiliande två saker måste redås ut:

1. Hur kommer de 312 hektar inom nitövningsfiiltet, dztu för nåif"arande speciella
skötselfijreskrifter ur ratuwårdssl.npunkt giiller ftir skogsvården, att skötas i framtiden

om markema får nya ägare ? I

2, Hur kommer de 101 hektar utmed Vänerns strand mellan Jutviken och Bobacksviken,

som nu sköts med speciell indktning på friluttslivet, att skötas i fra'mtiden ? !

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn' som är detr lokala kretsen inom svenska

Naturskyddsföretring, anhåll€r att:

Kristinehamns kommun sköter de marker som kommunen öYertax från staten, på samma sätt

som nuvarande naturyårdsinriktade skogsvfudsplan för Kristinehamns närövningsfiilt anger'

Kristinelramns kommun föryärvar ett minst 300 m brett landområde utmed Vänerns hela kust

i'rån Jutuiken till Bobacksviken, ftir att säkra deD framtida skogsvården med inriktningen på

ftiluftsliv.

Kristinehamns kommun övertar de delar av närövningsfältet, som är av betydelse för

människors tätortsnära rekreation i enlighet med: Lokalt tillviixtprogram för Kdstinehamns

kommun, antaget av kommunfullmäktige 20041 Fokusområdet Fritid' Delmål nr 3 -

"Krislinehamn ska erbjuda natwområden som inom och angränsarde till tätorter ska utgöra en

resurs för mändskors rekreation och naturupplevelser". Skriftenl "Vår tätortsnära natur-

en bok om förvaltBing och skötsel", utgiven av Skogsstyrelsen 2004 rekommenderas !

Fortifikationsv€rket förverkligar sakinnehållet i derma skrivelse vid den fortsatta

behandlingen av åtendet rörande Kristinehamns närövningsl?tlt

Länsstyrelsen, som beslutat om nuvannde skogsvårdsplan och är tillsynsmyndighet över

verksamheteD, beaktar vad som fiamförs i denna skdvelse och handlägger thendet i

överensstämmelse med innehållet i regeringens skrivelse 2001/02:173 till riksdagen

den 14 mars 2002: "En samlod naturvårdspolitik".

SkogsvÄrdssfyrelsen bevakal att skogsvårdslagen följs och att ftiljande noggrant beaktas vid

evenhrella nya skogsbruksplaner inom niirövningsfiiltets skogsområdenl
Förstärkt na;urhänsyn@F), Naturvårdande skötsel(Ns),Naturyåldsmål orörtCNO) samt den

skogliga klassningen Nyckelbiotoper.

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamr ånhåller om skriftligt svar från

Kristinehamns kommun, Foftifi kationsverket, Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen

rörande hur våt anhållan ovan behandlats och hur de olika skogsområdena inom det

nuvannde närövningsf:iltets kommer att vardas av framtida eventuella nya ägare '

Christina Brursell, (ordf) Sällskapet ftir Natuskydd, Lisas höjd 36, 681 43 Kristinehamn'

BilagarKartbilagan 1 från Låinsstlrelsens tidigare n?imnda beslutsärende 1966'
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