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MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN

Genom en aktiv, ansvarstagande och kunskapsburen skogsskötsel med landskapsperspektiv går det i de flesta
fall att kombinera produktion av virke med attraktiva miljöer. Nyckeln till framgång är planering, lokal anpassning
och lokal dialog. Bevara och förstärk platsens ursprungliga upplevelsevärden.

Uppehållsplatser
Med uppehållsplatser avses här punkter där människor brukar vistas eller stanna till. Uppehållsplatser
finns i eller i anslutning till skog, exempelvis:
• utsiktspunkter
• rastställen
• grillplatser
• badställen
• lekmiljöer

Uppehållsplatser är naturliga mötesplatser och målpunkter under skogsbesök och annan utevistelse och
finns där upplevelserna eller förutsättningarna är som
bäst. Uppehållsplatser finns i de flesta skogar och är
speciellt viktiga i närskogar och friluftsskogar.

Uppehållsplatser är naturliga mötesplatser och målpunkter under skogsbesök och annan utevistelse och finns där
upplevelserna eller förutsättningarna är som bäst.

målbild för god hänsyn

Uppehållsplatser ska locka till vistelse och är
trivsamma och funktionella för ändamålet.
Hänsynen anpassas efter uppehållsplatsens
funktion och förutsättningar så att platsens
huvudsakliga upplevelsevärden bevaras eller
förstärks.
• Skogsägaren eller dennes ombud informerarar nyttjare av uppehållsplatser och vid behov
inleds en dialog inför åtgärder som kan ha stor
påverkan på platsens upplevelsevärde. Läs mer
i målbilder för – kommunikation vid skogsbruksåtgärder.
• Körskador förhindras vid uppehållsplatser. Även
mindre körspår kan störa upplevelsen. Om skador uppkommer åtgärdas dessa snarast.

• Det är ofta lämpligt med en skötsel inriktad på
upplevelsevärden och skyddszoner och möjligheterna beaktas vid alla åtgärder
• En trivsam och attraktiv miljö främjas på uppehållsplatser, till exempel avseende estetik,
utsikt, framkomlighet, solinstrålning, beskuggning och vindskydd. Detta görs vid planering av
miljöhänsyn och genom att synliggöra karaktärsfulla träd, särpräglade naturformationer
och kulturlämningar.
• Friluftsanordningar och kulturmiljöer skyddas
från skador.

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
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