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Skog att trivas i
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Skogens trivsel- och
upplevelsevärden
Skogen och skogslandskapet innehåller såväl träd som sjöar,
vattendrag, jordbruksmark och tillhörande byggnader,
äldre kulturmiljöer, växter och djur med mera. De har
stor betydelse för vår möjlighet till upplevelser,
trivsel och avkoppling. Det är i sin tur starkt
bidragande till skogsfastighetens samlade
värde, särskilt i tätortsnära områden
där fastighetspriserna ofta motiveras
av helt andra skäl än det beﬁntliga
virkesvärdet.
För dig som skogsägare
kan det ﬁnnas ﬂera
motiv till att öka
skogens upplevelse- och
trivselvärden.
Det kan vara
för egen tillfredställelse och
brukande, för
att förstärka
fastighetens
ekonomiska
värden eller
som ett bidrag
till andra människors rekreationsbehov. I det
senare fallet kan det ﬁnnas skäl att styra nyttjandet till vissa områden för att begränsa störningarna på
annan markanvändning.
För att öka tillgängligheten och samtidigt styra besökarna till
vissa områden kan ﬂera olika medel användas. Stigar och rastplatser är grunden för en sådan anpassning. Redan vid ingången till skogen är det bra om det ﬁnns en informativ skylt och
en välkomnande miljö med buskar och träd som stimulerar till
ett besök. Med anpassad skogsskötsel och skyltar som beskriver
värdefulla och intressanta miljöer ökar områdets attraktion.
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Favoritplatser
Favoritplatser är omtyckta ställen som människor har som mål för sin utflykt i
skogen. Det kan vara en glänta för fikat, en rastplats med vindskydd, en utsiktsplats,
resterna av en gammal lada eller liknande. Platsens värde kan ökas av en trädstam
eller stubbe att sitta på och att man siktröjer mot lämpliga vyer.
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Växter och djur
Möjligheten att se växter och djur kan berika vistelsen i skogen. Skogsbryn och kantzoner till våtmarker är ofta artrika miljöer som också har
estetiska värden.

Stigar
Människor följer gärna stigar genom skogen. Genom att förstärka den
variation som redan finns i skogen skapas en intressant stig. Det kan göras
genom att lyfta fram fält- och buskskikt eller röja fram en utblick mot till
exempel vatten eller en kulturlämning.
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Skogen används av många
Skogen ger oss människor unika upplevelser. Den är också
viktig som plats för olika typer av motion och idrott. Till
saker vi gör i skogen hör vandra, studera djur och växter,
plocka bär och svamp, jaga, springa och åka skidor. Den är
också en viktig plats för mental återhämtning, att bara vara,
ta med en ﬁkakorg ut till någon skogsglänta eller uppleva
minnen från tidigare besök i skogen. Allemansrätten ger oss
rätt att vistas i skog och mark.

Människor är nyfikna. En skylt som berättar historien om kulturlämningen,
eller vad träden heter kan ge ett ökat värde av besöket.
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Åtgärder som skapar en skog att trivas i
Öka andelen lövträd
Låt skog och träd bli gamla
Utveckla skogsbryn
Var rädd om busk- och fältskikt
Var rädd om och tillgängliggör vatten
Röj fram utblickar och kulturlämningar
Röj fram och markera stigar

För mer information

Vår tätortsnära natur
En bok om förvaltning och skötsel av
tätortsnära natur
88 sidor.

Best.nr. 0013

www.skogsstyrelsen.se/bokhandeln

Kontakta Skogsstyrelsen
• Kan ge råd om hur du bevarar och utvecklar de
värden din fastighet har i en skötselplan
• Kan hjälpa dig ta fram en informationsskylt.

Bevara och utveckla skogens mångfald
Du som har höga miljövärden på din fastighet kan få rådgivning och information om landsbygdsprogrammets stöd för
att bevara och utveckla skogens mångfald. Skogsstyrelsen kan
med detta stöd bevilja medel för åtgärder som bevarar och
utvecklar de värden din skog har.
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