
Riktlinjer för skötsel av skogsområden på kommunal detaljplanelagd 

naturmark. 

I antagna program till vision 2050 finns många beskrivningar om vad kommunen skall 

åstadkomma som kopplar direkt eller indirekt till skogen på naturmarken. Dessa 

intentioner vidareutvecklas i detta dokument till riktlinjer. 

Begreppet naturmark används för grön- och skogsområden inom detaljplan som inte är 

anlagda. Oftast handlar det om mindre grönområden eller skogsdungar. Det kan också vara 

gröna stråk mellan bebyggda områden 

Skogsområden på den kommunala naturmarken utgör en stor del av den tätortsnara naturen. 

Den är viktig för människors behov av upplevelser, rörelse eller stillhet. Där finns också 

naturvärden och värdefulla kulturmiljöer. Med de naturgivna förutsättningarna samt rätt 

avvägningar gällande naturvärden och sociala värden kan vi skapa en rekreationsmiljö som är 

anpassad efter människors behov, men där vi också värnar andra värden på naturmarken.  

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med en dokumenterad plan för åtgärder på naturmarken. 

Planen beskriver vilka områden som är aktuella för åtgärd. Planen förnyas varje år. 

1. Avvägningar

I skogsområden på kommunal detaljplanelagd naturmark skall avvägningar göras för att: 

 Utveckla skogens sociala värden.

 Bevara och utveckla skogens naturvärden.

 Vårda och lyfta fram befintliga kulturmiljövärden.

Avvägningar och beslut om eventuella åtgärder görs med stöd av befintliga beslutsunderlag. I 

de fall motstående intressen uppstår genomförs samråd med berörda funktioner inom 

kommunen och beslut fattas om vilket långsiktigt mål aktuellt område skall ha samt vilken 

skötselåtgärd som är lämplig. 



1.1 Utveckla skogens sociala värden. 

Naturmarkens bedömda sociala värde skall ligga till grund för beslut som görs avseende 

inriktningen för skötseln. 

Ett områdes sociala värde är kopplat till användningen. Används området av många 

människor och detta erbjuder olika typer av upplevelser då bedöms området också ha ett högt 

socialt värde.  

Naturmarkens sociala värden finns beskrivna. Ett stort antal egenskaper kopplade till 

upplevelsevärden finns betygsatta och en bedömning av helheten har gjorts. Områdets helhet 

har bedömts i en skala där klassen 1 har högst upplevelsevärde och 4 har lägst.  

1. Högt socialt värde för kommunen

2. Goda sociala värden för stora grupper

3. Sociala värden för vissa grupper

4. Få sociala värden

På identifierade sträckor/platser skall finnas möjlighet till utsikt och vyer mot 

vattenspeglar. Längs dessa stråk skall också känslan av trygghet prioriteras. 

Stråken har stor betydelse för människors upplevelser. Tät vegetation i närhet av gång och 

cykelbanor ger för många en känsla av otrygghet. De promenad- och cykelstråk samt infarter 

mot tätorten där naturmarken och dess skötsel är en viktig faktor för upplevelsen, finns 

dokumenterade.  

Enligt program till Vision 2050 skall Kommunen: 

”Utgå från variation vid anläggning och skötsel av grönområden för att gynna växt- och 

djurlivet och skapa omväxlande och trivsamma miljöer för människor.” Program D 

”Utveckla fysiska mötesplatser i stads- och landskapsrum” Program B 

”Prioritera och utveckla områden för friluftsliv och naturupplevelser i närhet av 

förskolor, skolor och boenden för äldre och funktionsnedsatta.” Program B 

”Förbättra möjligheterna att gå, cykla, eller åka kollektivt till prioriterade mötesplatser. 

”Program B 

”Prioritera och utveckla platser, sammanhängande stråk, slingor för promenad, 

vandringar och motion i centrum, stadsbygden och i samlande och stadsnära byar.” 

Program B 

”Förstärka och utveckla vattennära stråk i både lands- och stadsbygd.” Program B 



1.2 Bevara och utveckla skogens naturvärden 

 

 

Naturmarkens naturvärde skall vägas in i de bedömningar som görs avseende inriktningen 

för ett områdes eventuella skötsel alternativt att det skall lämnas för fri utveckling. 

 

Områden med höga naturvärden; gamla träd, viktiga lokaler för fågelliv och andra värdefulla 

naturmiljöer skall bevaras samt ges möjlighet att utvecklas. I de flesta områden med höga 

naturvärden bevaras och utvecklas naturvärden genom fri utveckling. I vissa områden finns ett 

behov av naturvårdande skötsel för att naturvärden inte skall gå förlorade. Ett exempel på 

detta är när riktigt gamla tallar beskuggas av uppväxande granskog och de gamla träden då 

riskerar att dö. I många områden kan utvecklingen av områdets naturvärden påskyndas genom 

skapande av död ved. 

 

Naturvärdet för alla skogsområden på naturmarken finns dokumenterad. Alla områden har 

bedömts i en skala där klassen 1 har högst naturvärde och 4 har lägst. 

 

1) Högsta värde 

2) Högt värde 

3) Måttligt värde 

4) Saknar/ringa värde 

 

 

 

1.3 Vårda och lyfta fram befintliga kulturmiljövärden 

 

 

Värdefulla Kulturmiljöer på kommunens naturmark skall vårdas och bevaras. 

Information om befintliga Kulturmiljöer på kommunens naturmark finns att tillgå i 

Länsstyrelsens register. Det kan vara stenmurar gamla boställen eller andra kulturlämningar. 

Åtgärder vidtas för att kulturmiljöer skall göras synliga; stenmurar röjs fram, träd som växer i 

kulturlämningar och som hotar att förstöra dessa tas i förekommande fall bort. 

Enligt program till Vision 2050 - skall Kommunen: 

 

” Prioritera naturvärden som bedöms som mycket höga och ge dem utrymme att 

utvecklas” Program,, D  

 

” Utgå från variation vid anläggning och skötsel av grönområden för att gynna växt- och 

djurlivet och skapa omväxlande och trivsamma miljöer för människor.” Program D 

Enligt program till Vision 2050 - skall Kommunen: 

 

” Prioritera kulturmiljövärden som bedöms som mycket höga och ge dem utrymme att 

utvecklas.” Program D 


