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”Skogen har länge varit viktig för vår ekonomi.
Nu behöver vi den i allt högre grad också för vårt
välbefinnande. Det är många värden vi förvaltar
när vi sköter våra skogar. Denna bok ger fördjupning i förvaltningen och skötseln av skogens
sociala värden. Boken vänder sig till dig som vill
göra lite extra för att genom skogsskötseln bevara
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för dig själv och alla som besöker din skog.”
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Sofia fick den skog hon
ville ha
Längst upp i Sofia Blomquists skog, tolv hektar i östra Västerbotten,
ligger en hällmarkstallskog med insprängda fuktsvackor, en mosaik
av impediment, lågproducerande tallskog och fuktiga gropar, med
lite mer fart i kanten. I den typen av blandad natur, som dessutom
ofta har höga naturvärden, vill hon gärna röra sig tillsammans med
sin hund. Där vill hon bevara både natur- och trivselvärden och avstår
från att avverka för att få ut timmer, massaved eller energived.

I sluttningen ner mot gården ligger en granskog med inslag av tall och björk.
Det är en skog som fått vänta på att bli mogen. Den höga andelen gran beror
inte på att det är någon typisk granmark, det beror på att tallarna plockats ut
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när virke behövts till gården. Den förre ägaren sparade skogen som en bankbok för barn och barnbarn. När barnen inte ville ta över gården fick Sofia
och hennes sambo chansen att köpa gård och skog och ta över brukandet.
Den första avverkningen gjordes innan de hade klart för sig vilken typ av
skog de ville ha i framtiden.
–Det blir nog ofta så när man tar över ett ställe och behöver pengar för att
antingen betala en del av investeringen i gården, eller för att renovera fastighetens byggnader, säger Sofia.
Men de var noga med att formulera vissa villkor i stämplingslängden för
anbud från områdets virkesköpare: avverkningen skulle ske på tjälad mark,
markberedning utföras och plantor, som de
själva skulle sätta, levereras.
–Jag grämer mig över att vi inte märkte ut
stigen som jag varje morgon vandrade tillsammans med hunden. Stigen, en traktorväg som
genom åren använts för att köra ved ur skogen,
erbjöd en perfekt väg upp till toppen och hällmarkstallskogen.
Själva avverkningen påverkade inte stigen så
mycket, men två säsonger senare markbereddes ytan av en entreprenör som körde med
samma tryck över hela ytan. Stigen ersattes av
blockiga fåror, vilket gjorde att vandringen upp
längs skiftet blev betydligt krångligare och inte
alls samma upplevelse som tidigare. Hon sökte
sig ut i skogen längs andra stigar, på andra
fastigheter. Hällmarkstallskogen fick ligga där,
obesökt.

Den gallring Sofia beställt ska utföras nära tre sommarstugor och en permanent bostad. Grannarna har tillfrågats
om de har några önskemål om kvarlämnade träd, eller om
de vill spara vissa träd. Sofia är medveten om att skogen
närmast en gård påverkar miljön rejält och hon vill inte
förstöra något för grannarna. Sofias skog är en värdefull del
Foto: Erik Rahm
av deras livsmiljö.
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Några år senare blev de med får. Transporten av dem mellan gården – när
det var dags för klippning, verkning av klövar och urskiljning av bagglamm
– och betesmarkerna gick längs kanten av hygget. Den stigen blev snabbt väl
markerad och Sofia fick en ny väg upp till hälltallskogen. Men varje gång hon
passerar hygget retar hon sig på att de inte hade en tydligare bild av vad de
ville åstadkomma, innan de sålde virket. Det hade varit enkelt att skriva in
ett krav om att stigen skulle vara kvar, efter avverkning och markberedning.
De har nu bott på gården några år och har en klar bild av vilken skog de
vill ha. Det gör att de kan kommunicera med och ge virkesköpare tydliga
beställningar. Inför den gallring de just skrivit kontrakt på undrade köparen
om de kunde tänka sig barmarksavverkning. Skogsmarken skulle tåla det
utan skador på framtida produktion och det finns inget vattendrag i närheten
som påverkas. De sa nej, marken ska vara tjälad. En barmarksavverkning kan
inte genomföras utan att virket körs ut över känsliga marker. Sofia vill också
att spåren efter avverkningen ska vara så små som möjligt i markskiktet.
När de sålde den första rotposten missade de två saker. De visste inte fullt
ut vad de hade och de visste inte vad de ville åstadkomma. Den gamla stigen
är helt försvunnen, men, som sagt, fåren har hjälpt dem med en ny. Den
skog de skapar kommer troligen att så småningom bli trevligare att vandra i
än den förra. Mer tall och stora björkar, en kärna av gammal granskog kring
en riktigt gammal dofttickebehängd sälg och en glänta skapad av en stortall
som inte klarade förra årets höststorm.
–Skogen är fantastisk, den blir vad vi gör den till! Och ibland kan den
presentera en och annan angenäm överraskning, säger Sofia.
Den gallring Sofia beställt ska utföras nära tre sommarstugor och en
permanent bostad. Hon har talat med alla berörda och förklarat vad de tänkt
göra och berättat om hur det kommer att se ut efteråt. Grannarna har tillfrågats om de har några önskemål om kvarlämnade träd, eller tvärtom. Sofia är
medveten om att skogen närmast en gård påverkar miljön rejält och hon vill
inte förstöra något för grannarna. Hennes skog är en värdefull del av deras
livsmiljö.
–Det kommer att bli fint där. Det är en tallbacke, där granarna inte längre
brinner bort eftersom skogsbränder förebyggs. Det blir till att börja med en
öppen skog, med höga tallar. Sedan kommer nya småtallar och efter ett tag
kan det bli tätt. Då kan hon med hjälp av en röjsåg skapa fantastiska skogsmiljöer, där både hon och grannarna kan njuta av lugna dagar i skogen.
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Ta reda på vilken skog du har, och fundera på vad du vill ha
ut av den
För att kunna skapa den skog du vill ha är första steget att ta reda
på vad du faktiskt har. Din skog innehåller en mängd olika kvaliteter, den har både skogliga värden och upplevelsevärden.

Lär känna din skog
En skogsbruksplan, eller i alla fall en karta över din skog, där dumarkerar de olika värdena är ett bra början. Ta en tur runt din skog
och kika på kartan fundera över hur det ser ut och vilka förutsättningar du har för att bruka din skog så att den blir som du vill ha
den.

Vilka påverkar din skog?
Är parkeringen vid badplatsen något som behöver lösas tillsammans med kommunen, eller någon annan? Var leker skolbarnen.
Är det många som rastar hunden i din skog?
Vad vill du ha ut av din skog?
Vill du bedriva ett skogsbruk med sikte på produktion av virke
och fiber? Finns det områden som du tycker om att besöka och
som behöver skötas på ett annat sätt? Har din skog så höga
värden för rekreation och friluftsliv att de borde påverka skötseln i
hög grad?

Vad behöver göras i din skog?
Har du skog som behöver röjas eller gallras? Har du skog som
börjar vara så gammal att den ska slutavverkas?
Svaren på många av frågorna måste du formulera själv, utifrån
dina förutsättningar och ambitioner. Men i följande avsnitt i denna
skrift får du, förutom tips om vad som kan och bör göras, inspiration och hjälp på vägen.

4

Foto: Kennet Kristiansson
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Foto: Malin Andersson

Forskning visar att både samhället och individer tjänar på och mår bättre av att många lever ett
mer rörligt liv, gärna utomhus. Psykisk trötthet har visat sig kunna lindras i gröna miljöer.
Foto: Ursula Neussel

Människor mår bra av
att vistas i skogen
Skogen har format oss, både som människor, nation och samhälle.
Den har gett oss skydd, värme, sagor och historia, den har påverkat
vårt kulturarv. Skogen har länge varit en grund för vår ekonomi. Nu
behöver vi den i allt högre grad också för vårt välbefinnande.

Skogen har höga värden både som råvara för virke och fibrer och i sig själv,
där den står. Den bidrar till en bättre folkhälsa och den kan vara grunden för
lokal utveckling av upplevelsebaserad företagsamhet. Det är många värden vi
förvaltar när vi sköter våra skogar.
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Vårt personliga förhållande till skog och natur, vilka kvalitéer vi värderar,
avgörs av vår syn på naturen, vår uppfattning om oss själva och den verklighet vi lever i. Människor formas av var och hur de vuxit upp, av vår historia
och kultur.
Jord- och skogsbruk har format landskapet vi ser idag. För bara några
generationer sedan bodde merparten av svenskarna på landsbygden, nära
naturen. De flesta förlorade den vardagliga kontakten med skog och natur
när de flyttade in till tätorter.

Hälsa, välbefinnande och livskvalitet – vad skogen gör med oss
De flesta av oss mår bra av att vistas i skog och natur, utan att vi funderar
så mycket på varför och vad det kan leda till. Men det finns, vet vi nu och
har förmodligen alltid anat, tydliga samband mellan hälsa och natur. Vi vet
att naturmiljöer är en viktig del av människors känsla av välbefinnande.
Definitionen av hälsa enligt Världshälsoorganisationen är ”ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro
av sjukdom och svaghet.”

De flesta av oss mår bra av att
vistas i skog och natur, utan att
vi funderar så mycket på varför
och vad det kan leda till.
Foto: Erika Blomqvist
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Forskning visar att både samhället och individer tjänar på och mår bättre av
att många lever ett mer rörligt liv, gärna utomhus. Psykisk trötthet har visat
sig kunna lindras i gröna miljöer. Skog och natur kan råda bot och ge ny
energi genom variationsrika miljöer, med slingrande och kravlösa linjer som
väcker fascination. Det kan räcka med att vi ser träd och grönska genom ett
fönster för att vi ska få positiva känslor. Naturen har gynnsamma effekter vid
rehabilitering efter sjukdomar och svåra skador. En studie i England visar på
tydliga samband mellan bättre hälsa hos personer som bor i områden med
mycket gröna miljöer än hos de som inte gör det. Det finns beräkningar som
visar att samhället kan minska produktionsbortfall och sjukvårdskostnader
rejält om vi ökar antalet fysiska aktiviteter med 10 procent.

Det är något som lockar… vad vi gör i och med skogen
Naturen representerar liv och ger oss sammanhang, den upplevs som äkta
och gripbar som kontrast mot det komplicerade, krävande och moderna
samhället. Vi vill att den ska finnas inom räckhåll, att den ska kunna nyttjas
fritt, närhelst vi vill.

De flesta av dagens stadsbor
förlorade den vardagliga kontakten med skog och natur när
de flyttade in till tätorter.
Foto: Kennet Kristiansson
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Vår dragning till skog och natur
kommer förmodligen till stor
del från nedärvda, fundamentala fysiska och existentiella
behov.
Foto: Ursula Neussel
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Vår dragning till skog och natur kommer förmodligen till stor del från
nedärvda, fundamentala fysiska och existentiella behov. Människor som
tidigare levde och brukade marken hade alltid naturen tätt inpå, de lärde sig
att förstå den, att leva med och i den. Skogen var ett rum både för frihet och
trygghet, samtidigt som den var något hotande och farligt, något man hade
stor respekt för.

Mystik är ett av upplevelsevärdena. Foto: Kennet Kristiansson

Skogens sociala värden är personliga
I skogar där människor vistas och rör sig, där människor av olika anledningar
trivs, har skogarna höga sociala värden. Det är oftast varierade skogar, med
träd i olika åldrar och höjd, en variation av trädslag och med bra genomsikt.
När människor berättar om hur man uppfattar skog och natur och vilket
utbyte man har, handlar det ofta om en känsla av välbefinnande.
Det händer mycket inom oss när vi möter skog och natur. Det är en individuell upplevelse, men vi söker oss ofta till en naturmiljö som vi lärt oss tycka
om som barn.
För att vi ska känna oss trygga och hemma spelar det roll
hur naturen är och ser ut, vilka erfarenheter vi har av
just den sortens skog och naturmiljö i ett vidare perspektiv. I bästa fall kan vi känna en förankring i den. I värsta
fall har vi erfarenheter som gör att vi känner obehag och
främlingskap.
Det är spännande i skogen. Att ”göra” något är viktigt
och samspelet mellan individen och omgivningen pågår
kontinuerligt. För många uppnås välbefinnandet framför
allt genom att man är aktiv och får utlopp för sin kreativitet.
I mötet med skogen kopplar vi av och blir lugna. Känslan är att vara någon, att ha en identitet och att känna
tillit till både naturen och sig själv. Då kan man möta sitt
eget inre.
Stigar och spännande bergsknallar påminner om
barndomens favoritställen. Igenkännande är viktigt.
Antingen en miljö som är bekant eller med spår efter
mänsklig aktivitet i naturen som förstärker känslan av
trygghet och vem man är.
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Grader av nyttjande, tillgänglighet och kvalitet kan användas för att beskriva
skogar som uppskattas av människor. Nyttjandet blir ett kvitto på att skogen har en kvalitet och en tillgänglighet som får människor att söka sig dit.
Kvaliteten kan beskrivas med stöd av de upplevelsevärden för skogar som
Stockholms läns landsting skapade med utgångspunkt i studier av gröna
stadsmiljöer vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. De sju upplevelsevärdena är: orördhet och mystik, skogskänsla, frihet och rymd, artrikedom
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Alla har en personlig relation
till någon skog. Man kan vara
ägare, brukare, virkesköpare,
bärplockare, motionär, jägare
eller strövare.
Foto: Sofia Blomquist

och naturpedagogik, kulturhistoria, aktivitet och utmaning samt service och
samvaro. De beskriver på ett bra sätt de olika värden som skogsmiljöer kan
erbjuda människor.
Hur skogarna ser ut och är sammansatta varierar med var i landet och
landskapet vi befinner oss. Varje landskap har sin karaktär som sätter sin prägel på de människor som växer upp och lever där. Människor har behov av
att känna igen sig och förstå sin omgivning. Därför söker vi oss ofta till skogar som liknar de skogar vi vistades i som barn. De skogar som nyttjas mest
frekvent ligger ofta nära där vi bor. Den tätortsnära skogen har många sociala
värden och präglar ofta bilden av skogen vi bär med oss in i vuxen ålder.
Eftersom de flesta har en personlig relation till någon skog kan man säga
att alla skogar har sina sociala värden för åtminstone någon av oss. Man kan
vara ägare, brukare, virkesköpare, bärplockare, motionär, jägare eller strövare. Det finns många ord som antyder de sociala värdenas bredd: närskog,
friluftsskog, uppehållsplats, stigar och leder, landskapsbild, estetiska värden,
naturvård, bostadsnära, tätortsnära, landsbygdsutveckling, turism, och
kulturarv.

”.. på nära håll finns de många
nyanserna...” / Tage Danielsson
Foto: Malin Andersson
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Skogens upplevelsevärden

Orördhet och mystik
En skog som ger upplevelsen av att vara först på platsen,
som är tyst, trolsk och spännande. En sådan skog kan
störas av nedskräpning, buller, belysning och lukt.

Skogskänsla
En skog som är tillräckligt stor för att man ska känna att
man är i skogen och kan vara där en stund. En sådan skog
kan störas av nedskräpning, buller och lukt, storskaligt
skogsbruk, ny bebyggelse och avspärrningar.

Utblick och rymd
Platser där man stannar till en stund och tittar ut, eller
stråk man följer för att se det öppna landskapet som
gränsar till skogen. En sådan plats kan störas av nedskräpning, buller och lukt och anläggningar som stör
landskapsbilden.

Variationsrikedom och naturpedagogik
En variation av form och färg lika väl som av ljud och doft.
Att fundera över vad man ser och hur allt hänger ihop.
Den variationen kan störas av nedskräpning, buller och
lukt, storskaligt skogsbruk.
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Kulturhistoria
Här har människor verkat långt före oss. Djur har betat
denna inäga, grunden här visar att någon bott just här och
äppelträdet bjuder på frukt än idag. Dessa platser kan störas av okänslig begyggelse och exploatering.

Aktivitet och utmaning
Anlagda spår och leder, populära klätterställen och
badplatser. Människor söker sig ut för att vara aktiva och
utmana sin egen förmåga. Kan störas av dåligt underhåll
av anläggningarna.

Service och samvaro
Anläggningar som välkomnar besök i sällskap med andra, rastplatser, friluftscaféer, toppstugor och annat. Kan störas av
bristande underhåll och information.
Foto: Sofia Blomquist
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Foto: Malin Anderssson

Foto: Erik Rahm

Skogsskötsel för
upplevelser
Det är målen, vad du vill uppnå, som styr skötseln oavsett om det
handlar om skog, träd, trädgårdar eller parker. När du ska sköta skog
för upplevelser är det själva upplevelsevärdet som är både utgångspunkten och målet för åtgärderna. Det speciella med den skötseln,
och de mål du sätter, är att upplevelser av och i en skog är så individuella och varierande.
Varje plats är unik och innehåller en kombination av upplevelsevärden. Det gör att skötseln måste anpassas till platsen.

Den kanske viktigaste egenskapen i en upplevelserik skog är variationsrikedom. Man kan säga att skogen ”kommunicerar” med oss när vi vistas i
den. Det händer något under färden genom skogen, vi rör oss i olika rum,
trädindivider passeras, årstidsväxlingarna levandegörs i växt- djurliv. För
upplevelsernas – och den biologiska mångfaldens – skull är det alltså viktigt
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att bevara eller skapa variation. Du använder och utvecklar mångfalden av
trädslag, trädåldrar och -storlekar och den rumsliga fördelningen av dem.
Ibland måste man skapa det som uppfattas som fult för att kontrastera mot
det vackra. Det är skillnaderna som gör platser unika.

Skogsbrynet – skogens väggar och entré
Innan vi går in i en skog möts vi av skogsbrynet, den kuliss vi ser när vi färdas genom landskap. Men brynet har också en insida, det är skogens vägg.
Skogsbrynet, skyltfönstret, är viktigt för upplevelsen och behöver kontinuerlig skötsel. Utan skötsel utvecklas det normalt till stambryn som har en kort
brynzon. Ett välutvecklat bryn ska generellt sett ha en lång, tät, sluttande
och artrik brynzon, fylld av blommande buskar och träd. Det kräver normalt
att uppväxande träd kontinuerligt behöver huggas bort så att artrikedomen
gynnas. Genom skötsel kan du skapa variation även i utformningen av brynen.
För att det ska bli attraktivt att gå in i en skog bör ingången, entrén, se inbjudande ut. Entréerna ska vara lätta att hitta, de ska vara vackra, gärna med
blommande buskar och träd, och de ska utgöra en tydlig gräns, en dörr in i
skogen. Vi ska lockas att gå in och upptäcka mer av skogen, samtidigt som vi
ska känna oss trygga. Utformningen av entréerna har därför en stor betydelse
för om skogsupplevelsen verkligen blir av eller inte.
Skogsbrynet är skogens vägg.
Foto: Erik Rahm
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Foto: Erik Rahm

Stigen – skogens vindlande nervsystem
Vi väljer ofta en väg genom skogen som är lättframkomlig och där vi lätt
hittar. Vi vill känna oss trygga och inte gå vilse. Det är från stigar och leder vi
oftast upplever skogen.
Åtgärder som ökar framkomligheten, orienterbarheten och upplevelsen
längs stigar och leder är alltså viktiga. Man pratar i dessa sammanhang ofta
om att ha välutvecklade stråk och olika orienteringspunkter i landskapet.
Stigar och leder ska vara vindlande men upplevas som trygga. Stora eller
avvikande, blommande eller säregna träd och buskar är exempel på landmärken som bidrar till att göra det lättare och hitta. En annan viktig ingrediens
är de ”uppehållsplatser” vi stannar till på för vila, ta en kopp kaffe eller bara
njuta av skogens ljud och dofter. En glänta, kanske med en bänk eller stubbe
att sitta på, kan vara en spontan plats att stanna till på. Rastplatsen med
vindskyddet är en mer planerad uppehållsplats.
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Det finns gott om lämningar
från forna tiders liv i skogarna.
Det ger upplevelsen av att
vara ute i skogen en extra
dimension. Foto: Malin Andersson
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Vi har ett inneboende intresse av att förstå vår historia, av att få perspektiv
och sammanhang, av att känna tillhörighet. Det intresset ska vi tillgodose
i skötseln av skogen. Många miljövärden är knutna till de historiska rester
man kan finna i skogslandskapet. Det kan röra sig om rena forn- eller kulturminnen såsom gamla bosättningar eller kolbottnar. Eller det kan vara en del
av det biologiska kulturarvet, som gamla hamlade träd, vägträd eller träden
runt ett gammalt övergivet torp. Skötseln handlar ofta om att hugga fram
och tydliggöra de kulturhistoriska resterna, men också att vårda trädslag och
buskar som är förankrade i platsen. Gamla ägoslagsgränser, som gränsen
mellan in- och utmark, kan ofta relativt lätt tydliggöras genom till exempel
ett trädslagsbyte.
Trädens upplevelsevärden
ökar med ålder och storlek. De
riktigt stora och gamla träden,
som Kvilleeken i Småland eller
Kungaeken eller den stora
silvergranen på Visingsö, kan
bli egna utflyktsmål.

Stora träd är gamla träd som bjuder på upplevelser
De träd som fångar vår uppmärksamhet är de som sticker ut från sin omgivning. Ofta är det trädens ålder och storlek som gör att de fångar vår uppmärksamhet. Generellt sett ökar upplevelsevärdet med ålder och storlek. De

Foto: Johan Nitare
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riktigt stora och gamla träden, som Kvilleeken i Småland eller Kungaeken
eller den stora silvergranen på Visingsö, kan bli egna utflyktsmål. När stora
träd samlas i hela bestånd skapar de ibland pelarsalskogar, som många känner rent av vördnad i och har en speciell kärlek inför. Låt några träd bli stora
och utvalda skogspartier riktigt gamla.

Skötsel för upplevelser skapar variation
Det som framför allt skiljer skötsel för upplevelser från skogsskötsel med inriktning på produktion av virke, är viljan av att skapa variation. Detta kräver
också varierade skogsskötselåtgärder.
När målet är upplevelse ska
röjning och gallring bidra till att
bevara och förstärka variation,
att skapa skogliga rum.
Foto: Sofia Blomquist

De traditionellt beståndvårdande skogsskötselåtgärderna röjning och gallring
är viktiga redskap för att bevara och förstärka upplevelsevärden. Men när
målet är upplevelse kan utformningen av röjningen och gallringen bli en
annan. Beståndsvårdens mål blir att bevara, förstärka variation, att skapa
skogliga rum, att stabilisera träd så att det är möjligt att förlänga omloppstiden och att använda hyggesfria föryngringsmetoder.
Skogen kan föryngras på en rad olika sätt. Även föryngring genom att avverka det mesta och därmed skapa ett hygge, kan utformas för upplevelsevärden. Ofta vill man dock bevara en trädkontinuitet och undvika kalhuggning.
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De vanligaste hyggesfria metoderna
är olika former av
blädning, skärmställningar, luckhuggning
och olika former av
plockhuggning såsom
dimensionshuggning,
Lübeckmetoden eller
så kallade bondehuggningar.

Då är olika former av hyggesfria metoder intressanta. Beroende på vilka
trädslag som är lämpliga för marken och vilka som naturligt förekommer i
skogen väljs en lämplig metod. Olika former av skärmar eller selektiva huggningar kan vara intressanta. Ofta säger man att endast gran och möjligen bok
gynnas av hyggesfria metoder, men då menar man vanligen olika former av
blädning som kräver fullskiktade skogar. Fullskiktningen gör skogarna skuggrika vilket gör det svårt för de mer ljuskrävande trädslagen att föryngras och
konkurrera. Andra former av hyggesfria metoder, som exempelvis luckhuggning och skärmställning, släpper in mer ljus i skogen och möjliggör därmed
föryngring och överlevnad även för andra trädslag. Beroende av föryngringsmetod får man skogar med träd av varierande höjd och art.

Foto: Michael Ekstrand
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Foto: Malin Anderssson

En skog är en viktig del av människors landskap, inte bara markägarens.

Foto: Sofia Blomquist

Prata om landskapet
med de som berörs
Skogen är sällan en avskild ö. Den är en viktig del av landskapet för
många människor, vare sig landskapet är en stad, ett jordbruksområde eller en del av ett större skogslandskap, mer eller mindre bebott
och nyttjat. Vilka som besöker skogen beror alltså inte enbart på hur
det enskilda skogsområdet ser ut, utan också på vad som omger den.
När vi förvaltar den kan vi undvika många konflikter genom att samtala med de som påverkas av de planerade åtgärderna.

För att sköta upplevelsevärden i skogen måste vi tala med människor. Som
skogsägare har vi kanske en skola som granne. Eller ett sjukhus. Scouterna
kanske samlas till hajk vid en strandremsa. Kanske är vår skog den enda skog
som finns inom promenadavstånd från äldrevårdshemmet i kommunen,
eller enklast att nå från förskolan. De äldre kanske har idéer om hur skogen
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kan bli enklare att besöka med rullator och barn kan ha idéer om hur den
blir mer attraktiv för dem. Vi borde alltså informera dem, och föra en dialog,
innan åtgärden genomförs.

Kommunikation ger kunskap och kan motverka konflikter
När vi gallrar, röjer eller avverkar skog tar vi bort trädindivider som ”alltid
stått där” i en människas tidsperspektiv. Människor i allmänhet tycker inte
om förändringar, speciellt inte förändringar de inte förstår syftet med eller
är oförberedda på.
När det handlar om åtgärder i skogen som påverkar friluftsliv och rekreation, eller inför en planerad avverkning i ett tätortsnära skogsområde riskerar reaktionerna att bli starka.
Människor vill traditionellt ha öppna skogar med grova stammar, med
upphissat krontak och ser död ved som förhindrar framkomligeten som skräpigt och snårigt. Men om människor förstår vilket värde den döda veden har
ser de mer positivt på skräpigheten. Kommunikation förändrar bilden.
Denna typ av kommunikation, innan ingrepp görs i skogen, har flera syften. Människor förbereds på att något ska hända, de får möjlighet att fram-

Om människor förstår vilket
värde den döda veden har ser
de mer positivt på skräpigheten. Kommunikation förändrar
bilden.
Foto: Michael Ekstrand
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föra önskemål och påverka hur åtgärden genomförs. Markägarna visar att
de är medvetna om att människor använder deras skog och vill ta hänsyn till
detta. En dialog förs, en öppen form av kommunikation som utgår från att
alla inblandade lägger mer vikt vid att förstå vad den andre menar än att den
ena parten får föra ut sitt budskap. Många konflikter i skogar med upplevelsevärden har eskalerat därför att parterna har haft olika bild av vad samtalet
syftat till. Ett första steg mot att undvika konflikter är alltså att göra syftet
med kommunikationen/dialogen/samrådet tydligt. Så att alla inblandade får
en gemensam bild av vad de vill uppnå med samtalet.
Det finns många skäl till att prata med kommunen. Om det är många

människor som vistas i och använder skogen är det troligt att den finns
omnämnd i kommunens översiktsplan. Alla kommuner är skyldiga att ha
sådana planer. Skyldigheten att planera kommer sig av att man i lugn och
ro ska kunna se över alla intressen innan man börjar bygga ett bostadshus
eller anlägga ett friluftsområde. Särintressen och allmänna intressen ska få
komma till tals innan man sätter ner foten. Det handlar alltså om kommunikation mellan alla som har intressen i det som kommer att påverkas. Mark
som är av extra stort intresse för kommunen och kommunens invånare ska
också detaljplaneras.
Kommuner har ett övergripande ansvar för människors livsmiljö och det
lokala friluftslivet. De har ofta också en viktig roll som ägare av attraktiva
skogsområden och som samråds- och samverkanspart gentemot andra
markägare och myndigheter. En annan viktig uppgift för kommuner är att
jobba med områdesskydd, naturvårdsavtal, nyttjanderättsavtal och andra typer av ersättningar till markägare för att säkerställa värden för friluftsliv och
rekreation. Det finns som regel en planansvarig tjänsteman på kommunen
som kan svara på frågor om vad som gäller för din skog. Om en markägares
skog är viktig för friluftslivet kan det vara en god idé för ägaren att söka upp
de tjänstemän som jobbar med friluftsliv i kommunen.
Företag. Är det någon som använder sig av din skog i sin företagsamhet? Har
ni skrivit avtal om detta, eller fungerar det bra enligt allemansrättsliga regler? Den som bedriver besöksverksamhet bör skriva avtal med de markägare
som kan räkna med ett större slitage än vid vanligt friluftsliv.
Prata med fastighetsgrannar, din skog är en del av deras landskap.
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Foto: Malin Andersson

28

Den som ska utföra åtgärden. Det är viktigt att tala med den som ska utföra
åtgärden. Om du säljer skogen till ett företag är det viktigt att du tar reda på
hur de kan säkerställa att åtgärden utförs exakt som du vill. Är det enkelt, till
exempel ta bort alla granar, så kanske det inte behövs så mycket kommunikation. Men om du har specifika träd eller områden som du vill ska behandlas
på ett sätt som skiljer sig från vanliga skogsbruksåtgärder måste du vara säker
på att även den som kör maskinen vet vad du vill skapa.
Skogsstyrelsen kan ge goda råd bland annat om vad du bör tänka på i
samtal med andra när du planerar åtgärder. Det är också Skogsstyrelsen som
tar emot din avverkningsanmälan och som kan fatta beslut om undantag som
kan krävas för att skogens upplevelsevärden ska bevaras. Skogsstyrelsen kan
också teckna naturvårdsavtal med dig för att bevara de höga sociala värden
som din skog har. Ett naturvårdsavtal är alltid frivilligt och ersätter delar av
det ekonomiska bortfall du gör för att leva upp till avtalets mål.
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Foto: Kennet Kristiansson

Stigar och leder, i detta fall en gammal väg som idag mest används som skoterled, kan behöva
märkas ut för att inte skadas under avverkning. Det handlar om planering.
Foto: Sofia Blomquist

Planera och ta hänsyn
Skogsbruk för att producera virke kan komma i konflikt med bevarandet av attraktiva upplevelsevärden. Men med genomtänkt planering
och en smart planerad hänsyn kan detta många gånger undvikas.
Nyckeln till framgång är långsiktighet, landskapsperspektiv, samverkan och dialog.

Skogsbruksplanen är vårt viktigaste instrument för att styra brukandet av
skogen. Den ligger till grund för kommande åtgärder. Därför är det viktigt
att information om sociala värden finns med. Stigars sträckningar, nyttjande
av och närhet till skola och dagis och egna smultronställen är viktiga i det
sammanhanget. Vi måste tänka igenom hur vi själv och andra nyttjar och
värdesätter skogen.
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Tänka framåt – planera
Under skogsbruksplanläggningen bestäms också skogsbrukets inriktning.
Produktions- och miljömål sätts för varje bestånd. Att sätta långsiktiga mål
för bestånden är ett bra sätt att tydliggöra ambitionsnivån för olika former
av hänsyn och överväganden om eventuella alternativa skötselmetoder, som
hyggesfri skogsskötsel.
Bäst resultat får vi om vi tänker långsiktigt och med landskapsperspektiv.
Med en långsiktig planering kan vi genom att sprida ut åtgärder över tid och
i landskapet säkerställa att de lokala möjligheterna till attraktiva skogsupplevelser finns kvar och utvecklas. För att fullt ut lyckas kombinera ett aktivt
skogsbrukande med höga upplevelsevärden behövs ofta samverkan över
fastighetsgränser.
Kreativt brukande och hänsyn gynnar de sociala värden
Under några år har representanter för Skogsstyrelsen, skogsbruket och
ideella intresseorganisationer, haft en konstruktiv dialog om hur hänsyn till
friluftsliv och rekreation bör tas när skog brukas. Målbilder för fyra områden
inom friluftsliv och rekreation har formulerats: närskogar, friluftsskogar,
uppehållsplatser samt stigar och leder. Bilden på nästa sida visar hur olika
former av hänsyn till friluftsliv och rekreation kan tas i landskapet.
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Skiss för hur målbilderna för hänsyn till friluftsliv och
rekreation kan förekomma i ett landskap. Närskogar är
de närmsta och mest nyttjade skogarna. Friluftsskogar är
större, allmänt nyttjade skogsområden. Uppehållsplatser
avser punkter i landskapet där människor brukar vistas.
Uppehållsplatser, stigar och leder ingår som komponenter
i närskogar och friluftsskogar såväl som i andra skogar.
Illustratör: Bo Persson
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Foto: Erik Rahm

Prata med alla som berörs av åtgärderna i skogen, och med de som ska utföra jobbat, gärna på
Foto: Michael Ekstrand
plats.

Beställ hjälp och tjänster
Många av de insatser som nämns är varianter av traditionella skogsbruksåtgärder.Men om du inte själva kan eller inte har tid och möjlighet att ge dig på arbetet, kan anlitandet av en planerare eller enentreprenör vara alternativet. Efter att ha funderat igenom vad du vill med
din skog kan du formulera en beställning. Det finns också en hel del
annat att tänka på när man beställer hjälp i skogsbruket. Därför kommer här en sammanställning av det du bör ha i bakhuvudet när du
anlitar en entreprenör.

Det finns många olika värden på en skogsfastighet. Virkesproduktion är det
som för de flesta har den största ekonomiska betydelsen. Därutöver finns
biologiska, estetiska och sociala värden, där jakt och ibland friluftsliv kan ge
ett visst ekonomiskt utbyte. Inget skogsbestånd är andra helt och hållet likt.
Därför måste var och en av oss fundera igenom vilka mål och ambitioner vi
har med vår skog, vilka särdrag den har och vilka värden vi vill prioritera och
värna på vår mark.
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Enligt den svenska skogspolitiken väger produktion och miljö lika tungt.
Därför är det viktigt att du planerar brukandet så att både miljö och produktion finns med i målen och planeringen av de åtgärder du bestämmer dig för
att utföra både för enskilda bestånd och för hela fastigheten.
Många anlitar entreprenörer för åtgärder i skogen. Då är de mål man
formulerar och den planering man gör, både på kort och lång sikt, ofta avgörande för hur slutresultatet blir.
I bakhuvudet har du bilden av hur skogen ser ut om tio, tjugo, femtio
år även när du planerar på kortare sikt. Med en treårsplan kan eventuella
investeringsbehov och en översiktlig planering klaras ut. Behövs en ny skogsbruksplan eller en ny röjsåg? Vilka bestånd ska åtgärdas? Vad kan du göra
själv och med vad behöver du anlita hjälp?
Skogsbruksplanen är det viktigaste instrumentet i planeringen. Den be-

skriver fastigheten i ord, siffror och kartor. Med en grön skogsbruksplan blir
också bestånden målklassade. Det underlättar både kortsiktig och långsiktig
planering, med hänsyn tagen till alla värden.
I beställningen av en skogsbruksplan har du möjlighet att precisera dina
önskemål i dialog med planläggaren.
Du vet vad du vill, dina planer är färdiga. Återstår de åtgärder som ska höja
de värden du vill satsa på. Vare sig du gör jobbet själv eller beställer det du
vill ha gjort, är det du som markägare som tydligt pekar ut vad som ska göras
och vad du vill uppnå. Röja, gallra, välja trädslag, plantera. Det tar tid och
kraft att göra det själv, så det kan vara klokt att anlita kunnig och maskinstark hjälp. Om du har kontakt med någon virkesköpare kan du använda
denna kontakt för att avtala om skogsvårdande insatser eller alternativa
skötselåtgärder.
Förlitar du dig helt och hållet på entreprenören/tjänstemannen måste du
vara medvetna om att det i högre grad är hans eller hennes syn på skogsbruk
än dina egna mål och ambitioner som styr ditt skogsbruk.
Dina mål, prioriteringar, ämneskunskaper, helst också kunskaper om
marknaden och priser, är en bra grund för en konstruktiv dialog. Men även
om du inte har djupare kunskaper ska du inte tveka att beställa tjänster. En
bra beställare måste våga ställa frågor, framföra synpunkter och kunna ge
kritik.
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Det är ofta många inblandade i
kedjan mellan en markägarens
behov av åtgärder och avslutat
arbete. Hur slutresultatet blir
avgörs till stor del av markägarens tydlighet i beställningen
och av kommunikationen med
dem som ska utföra arbetet.
Foto: Stefan Anderson

När målen är genomtänkta och en skogsbruksplan är gjord, finns bra vägledning för hur åtgärderna bör utföras och i vilken ordning de bör utföras. Parterna ger sig ut i skogen och planerar på plats. Till hjälp har de en checklista.
Frågor, svar och synpunkter antecknas. Det överenskomna skrivs ner i ett
avtal.
Anbud, baserade på ett tydligt anbudsunderlag som inte går att missförstå,
tas in från flera köpare/utförare.
Det är ett bra sätt att få grepp om vad som är rätt pris. Men priset ska inte
vara det enda som styr valet. Också service, bemötande och andra erbjudanden har betydelse.

37

Vad vill vi med vår skog? Vilka
åtgärder bidrar till att forma
den som vi vill ha den, både på
kort och på lång sikt.
Foto: Michael Ekstrand

Det finns en del allmänna frågor som bör diskuteras och avtalas om vid varje
beställning oavsett vad som ska utföras (se checklista). Kontraktet ska vara
tydligt, allt det väsentliga ska finns med. Har du speciella önskemål bör
också de skrivas in. Det gör det enklare att reda ut eventuell oenighet efteråt.
Att följa upp de åtgärder som utförts är en viktig del av beställningen.
Kontraktet och eventuellt övriga saker som vi pratat om i våra kontakter
med utföraren är en bra checklista vid uppföljningen. Vi ger ”motparten”
återkoppling på vår uppföljning, oavsett om allt är till belåtenhet eller om vi
funnit något att anmärka på. Det markerar vårt engagemang för kvaliteten i
arbetet, det gör oss till bättre beställare och förbättrar det ömsesidiga förtroendet mellan oss och utförarna. Förmodligen ska vi beställa fler tjänster och
åtgärder i framtiden.
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Checklista för beställning av skogliga åtgärder för att
bevara och utveckla skogens upplevelsevärden
Vid alla åtgärder

Kommunicera vad du vill göra och varför med de som besöker din
skog
Avgränsa området
Märk ut de värden som ska bevaras
Säkerställ att utföraren har kompetens att utföra det du vill ha gjort
Följ upp resultatet och tala med utföraren efteråt.

Föryngringsavverkning

Val av metod, val av trädslag
Lämna stora trädindivider
Säkerställ att åtgärden sker utan att den orsakar körspår
Stigar, gläntor och uppehållsplatser ska inte risas ner
Ta reda på GROT det ger bättre framkomlighet.

Markberedning

Markberedningen ska ske så skonsamt som möjligt och med
variation över ytan
Märk ut det som ska vara kvar.

Föryngring

Skapa variation
Använd den självföryngring som kommer
Markera gläntor, uppehållsplatser och stigar så att de blir kvar.

Röjning

Fundera över trädslag
Variation i täthet
Låga stubbar
Stigar och uppehållsplatser ska vara fria från ris efter röjningen
Röj fram utblickar.

Gallring

Trädslag
Gallra med låga stubbar
Gallra helst på tjälad mark
Undvik spår av körningen
Stigar och uppehållsplatser ska vara fria från ris efter gallringen
Gallra fram utblickar.

39

40

Foto: Kennet Kristiansson

Foto: Erik Rahm

Bruka skogen varsamt
och genomtänkt
Nyligen samlades företrädare för Skogsstyrelsen, skogsbruket och
ideella intresseorganisationer, för att enas om en gemensam syn på
vad god miljöhänsyn innebär. De tog fram målbilder som konkretiserar vilken hänsyn till friluftsliv och rekreation som är önskvärd när
skog röjs, gallras eller avverkas.

Resultatet av den dialogen redovisas i rapporten Målbilder för god miljöhänsyn
(Skogsstyrelsens rapport 5/2013). Fyra värdefulla miljöer har nu gemensamma målbilder: Närskog, friluftsskog, stigar/leder och uppehållsplatser.
Gemensamt för dessa fyra målbilder är att det behövs någon form av kommunikation med nyttjarna innan ingrepp i skogen görs.
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Nedan kan du ta del av målbilderna i sin helhet. Först en översikt:

Uppehållsplatser
Människor söker sig till uppehållsplatser för att sätta sig ner för att se sig
omkring, fundera eller ta fram matsäcken. Det kan vara en plats där barn
samlas för att leka. Attraktiva uppehållsplatser lockar och är trivsamma och
funktionella för ändamålet. När skogen i närheten av dem ska brukas bör vi
använda skyddszoner och förebygga skador på stigar och anläggningar.

Uppehållsplatser är platser
som människor söker sig till
för att sätta sig ner för att se
sig omkring, fundera eller ta
fram matsäcken.
Foto: Sofia Bomquist
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Stigar ska locka med slingrande vägar mot upplysta
gläntor. Det är från stigarna de
flesta upplever skog.
Foto: Erik Rahm

Stigar och leder
Stigar är viktiga för att människor ska vilja söka sig ut i skogen. De ska locka
med slingrande vägar mot upplysta gläntor. Stigarna ska inte skadas vid
åtgärder i skogen. Vi måste också fundera på hur vi kan anpassa åtgärderna
så att upplevelserna längs stigen bevaras.
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Närskogen
I närskogen, skog nära människor, kan effekterna av åtgärder bli stora.
Variation i landskapet bevaras eller skapas. Framkomligheten ska vara bra.
Åtgärder, som hyggesfritt skogsbruk, övervägs inom mindre områden.

För friluftslivet är det viktigt
att framkomligheten bevaras,
framförallt i närskogar och runt
uppehållsplatser.
Foto: Malin Andersson
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Skogar nära bebyggelsen ska
vara lätt åtkomliga oaser i och
runt tätorter.
Foto: Malin Andersson

Friluftsskogar
För friluftslivet är det viktigt att framkomligheten bevaras, framförallt i
närskogar och runt uppehållsplatser. Åtgärder i skogen ska påverka upplevelserna så lite som möjligt. Variation i landskapet kan ofta förbättras med väl
valda metoder och åtgärder.

45



46

Foto: Birgitta Bernadotte



Foto: Erik Rahm

Nycklar till värdefull
skog för människor
Skogen är värdefull även för oss som inte äger och brukar den. Den
bidrar till att vi mår bra. Den hjälper oss att hitta en motvikt till ett liv
som snurrar allt snabbare i ett föränderligt samhälle. Som skogsägare
har du alla möjligheter att bidra till och påverka de värden som upplevelser i skogen kan åstadkomma.

Med några enkla tumregler i bakhuvudet kan du bidra konstruktivt till att
bevara och förstärka skogen sociala värden.




Utgå ifrån hur din skog ser ut och ligger i landskapet.
Ta reda på hur andra nyttjar din skog. Prata med dem. De påverkas i hög
grad av vad du bestämmer dig för att göra med skogen.
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 Ta reda på vilka du kan samarbeta med och håll dialogen med dem levan




de. Det kan till exempel vara fastighetsgrannar, närboende, lokala företag
och föreningar, kommunen, skogliga rådgivare och enskilda personer.
Tänk igenom vad du vill ha ut av din skog och vad du vill att din skog ska
ge andra. Sätt mål.
Ha en plan för hur målen, det du vill, ska nås och hållas över tid. Detta
är speciellt viktigt när och där det kan uppstå målkonflikter, till exempel
mellan upplevelsevärden och virkesproduktion.
Informera och erbjud dialog inför åtgärder.
Se till att de som ska utföra dina åtgärder vet vad du vill och också har
kompetens att göra det som behövs.

Skogsmiljöer hjälper oss att
hitta en motvikt till ett liv som
snurrar allt snabbare.
Foto: Viveca Johansson
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Skogsbrukets gemensamma målbilder för
god miljöhänsyn har
funnits en tid och kommer kontinuerligt att
ses över. En målbild för
dialog och samråd inför
skogsbruksåtgärder
är också på väg att tas
fram.
Målbilderna beskriver vad vi vill uppnå
och vilken hänsyn som
är önskvärd att ta till
friluftsliv och rekreation
när skog röjs, gallras
eller avverkas. Mer
information finns på
Skogsstyrelsens webbplats
www.skogsstyrelsen.se/
miljohansyn
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Närskogar

foto: michael ekstrand

Målbilder för
friluftsliv och
rekreation

Genom en aktiv, ansvarstagande och kunskapsburen skogsskötsel med landskapsperspektiv går det i de flesta
fall att kombinera produktion av virke och attraktiva miljöer. Nyckeln till framgång är planering, lokal anpassning
och lokal dialog. Naturvårdande skötselåtgärder eller hyggesfria metoder är lämpligt för att bevara upplevelsen
av närskogens helhet och harmoni.

Beskrivning
Med närskogar avses här den för människor närmsta,
mest tillgängliga och nyttjade skogen. Närskogar ligger exempelvis i anslutning till:
• skolor, förskolor och vårdinstitutioner
• friluftsanläggningar och turistattraktioner
• tätorter, småorter och fritidshusområden
Lokala förutsättningar bestämmer närskogens geogra-

fiska utsträckning. Det varierar hur långt in i större
skogar närskogar sträcker sig men två-trehundra
meter in i skogen kan användas som riktmärke.
Närskogen har stor betydelse för människors livsmiljö, lekmiljö och naturvistelse. Dess värden är
ofta lokalt unika eftersom likvärdiga miljöer med
motsvarande tillgänglighet ofta saknas. I närskogar
är uppehållsplatser, stigar och leder viktiga komponenter.
friluftsliv och rekreation
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foto: bo persson

foto: henry stahre
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Närskogar finns bland annat i anslutning till tätorter, småorter och turistattraktioner.

målbild för närskogar

Attraktiva närskogar lockar alla åldrar till
besök och erbjuder goda möjligheter för lek,
rekreation och naturupplevelser.
• Skogsskötseln anpassas efter de lokala
förutsättningarna så att närskogens värde
för människors livsmiljö, friluftsliv och rekreation långsiktigt bevaras eller förstärks.
• I närskogen läggs stor vikt på bevarande
och utveckling av upplevelsevärden. Naturvårdande skötselåtgärder och avsättning för friluftslivs- och rekreationsändamål är ofta lämpligt och möjligheterna
beaktas vid alla åtgärder.
• God framkomlighet främjas i närskogen.
• Upplevelse av naturlighet och variation
i struktur och trädslagsblandning eftersträvas i närskogar. Art-, löv-, bär- och
blomrik vegetation gynnas.

friluftsliv och rekreation
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• I närskogen eftersträvas en hög andel
fullvuxen och gammal skog.
• Skogsskötsel i närskogen sker med små
åtgärdsenheter och förhöjd avverkningsålder. I första hand används hyggesfria
metoder som blädning, luckhuggning
och överhållning av skärmställningar. Om
hyggen tas upp är dessa mycket små och
med omfattande hänsyn.
• Närskogen föryngras i första hand med
naturlig föryngring och utan markberedning. Om markberedning utförs sker den
mycket skonsamt.
• Körskador förhindras i närskog. Om
skador uppkommer åtgärdas dessa
snarast.
• Närskogens nyttjare informeras och
erbjuds samråd inför åtgärder som kan
förväntas väsentligt påverka människors
livsmiljö, friluftsliv eller rekreation.

friluftsliv och rekreation
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foto: henry stahre

Friluftsskogar

Genom en aktiv, ansvarstagande och kunskapsburen skogsskötsel med landskapsperspektiv går det i de flesta
fall att kombinera produktion av virke och attraktiva miljöer. Nyckeln till framgång är planering, lokal anpassning
och lokal dialog. Anpassa skogsskötsel i friluftsskogar efter lokala förutsättningar, nyttjande och upplevelsekvaliteter.

Beskrivning
Med friluftsskogar avses för friluftsliv och rekreation
allmänt nyttjade skogsområden som inte är närskogar. Friluftsskogar kan exempelvis vara områden med:
•
•
•
•
•

hög tillgänglighet
stignät, spår och leder
uppehållsplatser och friluftsanordningar
besöksattraktioner och utflyktsmål
attraktiva landskap med specifika natur- och kulturmiljöer
• ovanliga eller särskilt goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation

• allmänt kända, utpekade och populära friluftsområden
• stor potential att utveckla höga värden för friluftsliv och rekreation
Attraktiva friluftsskogar är en förutsättning för
många friluftsaktiviteter. Beroende på nyttjandet
och de naturliga förutsättningarna varierar friluftsvärdena mellan och inom friluftsskogar. Uppehållsplatser, stigar och leder utgör viktiga komponenter i
friluftsskogar. Friluftsskogar ligger ofta i anslutning
till närskogar.
friluftsliv och rekreation
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foto: johan nitare

foto: kristian svedberg
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Eftersträva en upplevelse av naturlighet och variation i
struktur och trädslagsblandning.

Anpassa skogsskötseln så att friluftsskogens värde i ett
landskapsperspektiv långsiktigt bevaras eller förstärks.

målbild för friluftsskogar

Attraktiva friluftsskogar lockar till ett varierat
och aktivt friluftsliv samt erbjuder varaktigt
tillgång till skog med höga upplevelsevärden.
• Skogsskötseln anpassas efter nyttjandet
och de lokala förutsättningarna så att friluftsskogens värde för friluftsliv och rekreation i ett landskapsperspektiv långsiktigt
bevaras eller förstärks.
• Förstärkt hänsyn koncentreras till där nyttjandet och upplevelsevärdena är störst,
dvs. i anslutning till närskogar, uppehållsplatser, stigar och leder samt i lokalt ovanliga och attraktiva skogs- och kulturmiljöer.
• Åtgärdsenheters upplevda storlek begränsas i friluftsskogar. I landskapsperspektiv
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uppfattas friluftsskogen ha en hög andel
fullvuxen och gammal skog. Hyggesfria
skötselmetoder och naturvårdande skötselåtgärder beaktas.
• Upplevelse av naturlighet och variation i
struktur och trädslagsblandning eftersträvas i friluftsskog. Art-, löv-, bär- och blomrik vegetation gynnas.
• God framkomlighet främjas. Körskador
förhindras i friluftsskog. Om ska-dor uppkommer åtgärdas dessa snarast.
• Friluftsskogens nyttjare informeras och
erbjuds samråd inför åtgärder som kan
förväntas väsentligt påverka friluftsliv och
rekreation.
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foto: michael ekstrand

foto: kristian svedberg

Stigar och leder

Genom en aktiv, ansvarstagande och kunskapsburen skogsskötsel med landskapsperspektiv går det i de flesta
fall att kombinera produktion av virke och attraktiva miljöer. Nyckeln till framgång är planering, lokal anpassning
och lokal dialog. Anpassa skogsskötsel så att stigens framkomlighet långsiktigt bevaras och attraktiva färdupplevelser främjas.

Beskrivning
Med stigar och leder avses här alla typer av rörelsestråk
som nyttjas för friluftsliv och rekreation, exempelvis:
•
•
•
•
•
•

skogsstigar
gång- och cykelvägar
motions- och skidspår
vandringsleder
kanotleder
skoterleder

Stigar och leder har stor betydelse för tillgänglighet
och framkomlighet i skogen. Efter dessa stråk sker det
mest frekventa nyttjandet. Stigar och leder finns i all
skog och utgör viktiga komponenter i närskogar och
friluftsskogar. Stigar och leder kan också ha kulturhistoriska värden.

friluftsliv och rekreation
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foto: kristian svedberg

foto: kristian svedberg
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Stigar och leder finns i närskogar, friluftsskogar och all övrig skog. Stigar och leder förbinder olika platser. Funktion och nyttjande kan variera med årstider.

målbild för stigar och leder

Bra stigar och leder lockar till rörelse, är lätt
framkomliga samt erbjuder varierade och
attraktiva upplevelser.
• Hänsynen till stigar och leder anpassas
efter nyttjandet så att deras funktion
långsiktigt värnas.
• Framkomligheten på stigar och leder
bevaras och främjas.
• Led- och spårmarkeringar sparas och
skyddas från skador.
• Möjligheter att utforma åtgärder och
hänsyn för att främja attraktiva och mot-
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verka negativa färdupplevelser beaktas,
exempelvis vid markberedning, placering
av naturhänsyn och beståndsgränser
och genom att synliggöra karaktärsfulla
träd, särpräglade naturformationer och
kulturlämningar.
• Körskador förhindras vid stigar och
leder. Om skador uppkommer åtgärdas
dessa snarast.
• Stighållare, ledhållare och andra speciella intressenter informeras och erbjuds
samråd inför åtgärder som kan förväntas väsentligt påverka en stig eller led.

friluftsliv och rekreation
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foto: kristian svedberg

Uppehållsplatser

Uppehållsplatsens värden är knutna till en särskild plats och kan ligga i närskogar, friluftsskogar och i all övrig
skog. Markägaren eller lokalbefolkningen kan identifiera sådana platser.

Beskrivning
Med uppehållsplatser avses här punkter där människor brukar vistas eller stanna till. Uppehållsplatser
finns i eller i anslutning till skog, exempelvis:
•
•
•
•
•

utsiktsplatser
rastplatser
grillplatser
badplatser
lekmiljöer

Uppehållsplatser är naturliga mötesplatser och
målpunkter under skogsbesök och annan utevistelse.
De bildas där upplevelserna eller förutsättningar för
aktiviteter är som bäst. Uppehållsplatser finns i all
skog och utgör viktiga komponenter i närskogar och
friluftsskogar.

friluftsliv och rekreation
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Badplatser och stränder är exempel på uppehållsplatser. Främja en trivsam och attraktiv miljö, till
exempel avseende estetik, utsikt, solinstrålning och
beskuggning.

foto: henry stahre

foto: henry stahre

foto: bo persson
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Bevara eller förstärk platsens huvudsakliga upplevelsevärde genom val av metod. Naturvårdande skötselåtgärder och skyddszoner är ofta lämpliga. Var noga
med att undvika körskador.

målbild för uppehållsplatser

Attraktiva uppehållsplatser lockar till vistelse och är trivsamma och funktionella för
ändamålet.
• Hänsynen anpassas efter uppehållsplatsens funktion och förutsättningar så att
platsens huvudsakliga upplevelsevärden
bevaras eller förstärks. Naturvårdande
skötselåtgärder och skyddszoner är ofta
lämpliga och möjligheterna beaktas vid
alla åtgärder.
• En trivsam och attraktiv miljö främjas på
uppehållsplatser, t.ex. avseende estetik,
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utsikt, framkomlighet, solinstrålning,
beskuggning och vindskydd.
• Friluftsanordningar och kulturmiljöer
skyddas från skador.
• Körskador förhindras vid uppehållsplatser. Om skador uppkommer åtgärdas
dessa snarast.
• Ägare och speciella intressenter av uppehållsplatser informeras och erbjuds
samråd inför åtgärder som kan förväntas
väsentligt påverka en uppehållsplats.

Foto: Kristian Svedberg

