MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN
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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. Anpassa skogsskötsel så att stigens framkomlighet långsiktigt bevaras och attraktiva färdupplevelser främjas.

Stigar och leder
Stigen är den väg de allra flesta väljer att ta genom
skogen. Den möjliggör såväl spontana skogsbesök som
längre vandringar och hjälper människor att ta sig fram
i skogen. 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

Stigar och leder finns i de flesta skogar och är speciellt viktiga i närskogar och friluftsskogar. Stigens
funktion som naturligt vägval beror dels på dess framkomlighet, men också på de upplevelser som stigen
bjuder på längs vägen. Stigar och leder kan också ha
kulturhistoriska värden.
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friluftsliv och rekreation

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 god hänsyn

Stigar och leder lockar till rörelse, är lättframkomliga samt erbjuder varierade och attraktiva
upplevelser.

• Körskador förhindras vid stigar och leder. Om
skador uppkommer åtgärdas dessa snarast.
• Markberedning och föryngring planeras så
att stigens funktion bibehålls.

Stigens funktion som naturligt vägval genom
landskapet bibehålls

• Led- och spårmarkeringar sparas och skyddas från skador.

Hänsynen till allmänt nyttjade stigar och leder
anpassas efter nyttjandet så att deras funktion
långsiktigt värnas.

• Ta vara på möjligheter att främja attraktiva
färdupplevelser. Detta görs vid planering
av miljöhänsyn och beståndsgränser och
genom att synliggöra karaktärsfulla träd,
särpräglade naturformationer och kulturlämningar.

• Framkomligheten på stigar och leder bevaras och främjas.

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. Aktuell 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

