
friluftsliv och rekreationMÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN

Närskog
Med närskog menas den skog som ligger närmast 
bebyggelse, som är mest tillgänglig och som männ-
iskor vistas i regelbundet. Närskog känns igen fram-
för allt genom närheten till där människor lever 
och verkar, men också genom spår av regelbundet 
nyttjande och god tillgänglighet. Närskog kan till 
exempel ligga i anslutning till: 
• skolor, förskolor och vårdinstitutioner 
• friluftsanläggningar och turistattraktioner 
• tätorter, småorter och fritidshusområden

All skog nära dessa utpekade platser är inte när-
skog, däremot ger närheten en signal om att det kan 
vara en närskog. Lokala förutsättningar bestämmer 
närskogens geografiska utsträckning. Det varierar 
hur långt in i större skogar närskogen sträcker sig 

men 200 - 300 meter in i skogen kan användas som 
riktmärke. Detta avstånd ger möjlighet till upple-
velsen av att kunna gå in i skogen och få avskildhet. 
Så långt in i skogen dominerar skogskänslan över 
närheten till bebyggelse. 

Närskogen har stor betydelse för människors 
livsmiljö, lekmiljö och naturvistelse. Att kunna gå 
in i en skog dagligen eller se en skog genom fönster 
och från uteplatser är upplevda värden som bidrar 
positivt till hälsa och välbefinnande. Närskogen är 
särskilt betydelsefull för barn, äldre och andra som 
inte tar sig så långt från bebyggelsen. Dess värden 
är ofta lokalt unika eftersom likvärdiga miljöer med 
motsvarande tillgänglighet ofta saknas. I närskogar 
är uppehållsplatser, stigar och leder viktiga kompo-
nenter. 

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.
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friluftsliv och rekreation

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att 
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktu-
ell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare, 
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.  
Mer information på  www.skogsstyrelsen.se/malbilder

målbild för god hänsyn

Närskogar lockar människor i alla åldrar till besök 
och erbjuder goda möjligheter till lek, rekreation 
och naturupplevelser. Skogsskötseln anpassas 
efter de lokala förutsättningarna så att den beva-
rar eller förstärker närskogens värde för männis-
kors livsmiljö, friluftsliv och rekreation långsiktigt.    
     En skötsel inriktad på upplevelsevärden eller 
en avsättning för friluftslivs- och rekreationsän-
damål är ofta lämplig. Dessa möjligheter beaktas 
vid alla åtgärder. Det finns många sätt att uppnå 
detta varför vi beskriver det önskade tillståndet 
snarare än vägen dit.

• Informera närskogens nyttjare och inled vid 
behov en dialog inför åtgärder som kan ha 
stor påverkan på människors upplevelser av 
närskogen. Läs mer i målbilder för – kommu-
nikation vid skogsbruksåtgärder.

• Körningen planeras så att körspår undviks. 
Även mindre körspår kan påverka upplevelse-

värdet på ett negativt sätt. Om skador upp-
kommer åtgärdas dessa snarast.

• God framkomlighet främjas i närskogen.

• Upplevelse av naturlighet och variation i 
struktur och trädslagsblandning eftersträvas 
i närskogar. Skötselåtgärderna gynnar en 
vegetation som är rik på arter, lövträd, bär och 
blommor.

• Vid skötsel av skogen eftersträvar man små 
åtgärdsenheter, ett varierat brukande och 
förhöjd avverkningsålder samt en hög andel 
stora och gamla träd. Om hyggen tas upp är 
dessa små och med omfattande hänsyn.

• Hyggesfria metoder kan hjälpa till att bibehålla 
skogskänslan och övervägs som alternativ.

• Om markberedning måste utföras, sker den 
skonsamt.

Lokala förutsättningar bestämmer närskogens geografiska utsträckning.
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