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Policy för skötsel av tätortsnära skog på Kinda kommuns 
mark, samt på den fondägda mark som Kinda kommun 
förvaltar 
 

Vad är tätortsnära skogsmark - gränsdragning 
Definition av gränsdragning för den tätortsnära skogen föreslås vara den trädbärande mark 
som ligger i direkt anslutning till den sammanhängande bebyggelsen i och omkring Kinda 
kommuns tätorter samt annan samlad bebyggelse.  
 
Skogsområden som ligger i närheten av tätorter eller samlad bebyggelse och dessutom kan 
betraktas som välanvända ur rekreationssynpunkt med anlagda stigar eller välanvända 
spontana stigar ska betraktas som tätortsnära skog.  
 
Policydokumentet är i första hand till för att beskriva hur Kinda kommun ska behandla och 
åtgärda det egna markinnehavet samt fondmark som Kinda kommun förvaltar. Vid arbete 
med övergripande planer såsom översiktsplan är det också väsentligt att beskriva annan 
trädbärande skogsmark då detta kan påverka vilka aspekter som läggs på dessa 
skogsområden.  
 

Mål för förvaltning av tätortsnära skogsmark. 
Målsättningen för förvaltningen av tätortsnära skog ska vara följande: 

 Tillvarata de natur-, kultur- och rekreationsvärden som finns i respektive område 
samt gynna och utveckla dessa värden när åtgärder utförs 

 
 De målklasser som är aktuella i tätortsnära skogsområden är K (kombinerade mål), 

NS (naturvård skötsel) och NO (naturvård orört). Ingen kalavverkning ur 
produktionssyfte ska utföras i de tätortsnära skogsområdena. Där trädbärande mark 
måste avvecklas, till exempel skog med hög andel skadade träd eller riskträd, ska det 
finnas en detaljerad plan för hur området ska avvecklas samt hur den nya skogen ska 
skapas. 

 
 Besökande ska känna trygghet vid vistelse i områdena vilket bland annat innebär att 

åtgärder prioriteras för att hålla undan grenar och buskar vid belysningsstolpar samt 
att det där inte ska tillåtas växa upp täta ridåer av buskar och lövuppslag intill stigar 
samt längs gång- och cykelvägar. 

 
 Områdena ska göras så tillgängliga som möjligt utifrån besökarens olika behov på så 

sätt att befintliga välanvända stigar samt gång- och cykelvägar hålls fria från ris vid 
skogsbruksåtgärder. 
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 Små skogsområden, motsvarande bredden av en ordinär villatomt, mellan 
bebyggelse ska så långt det är möjligt hållas fria från ris som bildas vid röjning eller 
gallring. 

 
 Särskild aktsamhet vid åtgärder ska tas vid skolor, förskolor och andra byggnader som 

till exempel föreningslokaler där den närliggande skogen är en viktig del av 
verksamheten.  

 

Utformning av skötselplan för tätortsnära skog 
Skötselplanen ska beskriva vilket mål respektive bestånd har samt hur arbetet ska bedrivas 
för att nå denna målsättning 
 
Skötselplanen ska innehålla följande viktiga moment för att uppnå målen: 
 

 Kartläggning av samtliga tätortsnära bestånd som dels är i kommunens ägo och dels 
de partier som ligger i eller i direkt anknytning till bebyggelse men som ägs av annan 
part.  
 

 Beskrivning av hur medborgardialog ska ske i det område där arbete planeras att 
utföras. Ett särskilt utskick bör göras till skolor och förskolor som har närnatur som de 
ofta besöker och använder för att de ska ges möjlighet att lyfta de önskemål och 
behov som verksamheterna har.  
 

 Beröringspunkter med kommunens olika förvaltningar ska undersökas. 
 
Skötselplanen ska föreslå tydliga riktlinjer för hur varje bestånd ska skötas både kortsiktigt 
och långsiktigt. 
 

Uppdatering av tätortsnära skötselplan 
För att hålla en skötselplan aktuell ska det göras en utvärdering och uppdatering av planen 
med högst tio års mellanrum. 
 


