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Riktlinjer för skötsel av tätortsnära skogar i Nässjö kommun
Inledning om kommunens skogsinnehav
1§
Kommunens skog ska ha höga och långsiktiga hållbara sociala, miljömässiga och ekonomiska
värden vilken är i enlighet med skogscertifieringen.
Riktlinjerna ska ta hänsyn till:
1. Nationella miljökvalitetsmål
2. Regionala miljömål
3. Kommunens översiktsplan
4. Naturreservatsregler
5. Natura 2000 områden
6. Nyckelbiotoper
7. Ädellövskogsregler.
Sociala mål
1. Skogen bör skötas så att goda förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv
gynnas.
2. Rekreationsvärdet med hänsyn till folkhälsoaspekten ska öka.
3. I anslutning till friluftsanläggningar som t.ex. motionsspår, anlagda stigar, grillplatser
och tomter bör hänsyn tas till trygghets- och säkerhetsaspekterna.
4. Farliga träd som kan skada människor och anläggningar ska åtgärdas.
5. Öka möjligheterna för kommuninvånarna att nyttja kommunens skogar genom att
t.ex. tillgänglighetsanpassa vissa motionsspår, promenadstigar, grillplatser m.m.
6. Kulturmiljöer bör bevaras och där det är lämpligt göras mer synliga.
7. Öka informationen om natur och kulturhistoriska värden i skogen genom mer
information bl.a. på kommunens hemsida.
Miljömässiga mål
1. I kommunens skogar bör en hög generell naturvårdshänsyn gälla.
2. Skogen bör skötas så att förutsättningarna för de arter och naturtyper som finns
bevaras och utvecklas.
3. Återplantering med rätt trädslag med hänsyn till markförhållanden.
4. Andel död ved och gamla/grova träd bör öka.
5. Andelen lövträd bör öka särskilt vid vägar och stigar.
6. Naturvårdande insatser som höjer den biologiska mångfallden bör genomföras där
det är lämpligt.

7. Viltvård, jakt och skyddsjakt inom skogen ska ske i samarbete med tekniska
serviceförvaltningen, genom upphandling av viltvårdsplan samt i samverkan med
samhällsplaneringskontoret.
Ekonomiska mål
1. Skogsbruket ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.
2. Bestånd avsatta för produktion ska ge hög avkastning.
Demokrati och lokalt inflytande - Rutiner vid större åtgärder i skogen
2§
Kommunen ska verka för en ökad lokal förankring i skötseln av skogen. Föreningar som vill
nyttja skogen ska bemötas positivt av kommunen. Verksamhet ska vara långsiktlig och
förenligt med annan nyttjande av skogen.
För att öka det lokala medinflytandet i kommunens skötsel av skogen krävs information för
att göra människor uppmärksamma på den resurs skogen utgör. Det behöver även finnas bra
information och möjlighet till dialog i samband med skogsåtgärder. Kommunen bör därför
följa nedanstående rutiner vid större åtgärder i skogen.
1. Större avverkningar och gallringar planeras en gång per år.
2. Information om planerade åtgärder sker på kommunens hemsida, sociala medier
3. Berörda föreningar t.ex. orienteringsklubbar, naturskyddsföreningar, skidklubbar
och friluftsfrämjandet kallas till informationsträffar.
4. Vid större åtgärder nära bostäder ges information till berörda intresseföreningar och
till de närmast boende.
5. Vid akut avverkning t.ex. barkborreangrepp läggs information upp på kommunens
hemsida.
Områdesindelning och riktlinjer för skötsel
3§
För att sköta skogen med god hänsyn till boende, rekreation och produktion behövs olika
inriktningar i skogsbruksplanen. Skogen indelas i olika skötselområde med utgångspunkt från
hur skogen nyttjas. Syftet med områden som främst nyttjas för rekreation och friluftsliv ska
få den mest rekreationsanpassade skötseln. Områdesindelningen följer skogsbruksplanens
avdelningar. När det gäller naturreservatet Lövhult finns det en separat skötselplan.
Allmänna hänsyn för arbete inom skogsbruket i samtliga områden
4§
1. Skogsskötslen bör ta hänsyn till den biologiska mångfalden.
2. Skogsbruket bör bedrivas med hänsyn till friluftslivet.
3. Inom naturreservat, Natura 2000-område, nyckelbiotoper och ädellövskogar
ska skogsskötseln ske i enlighet med uppgjorda skötselplaner och
bestämmelser.
4. Motionsspår och större stigar ska vara framkomliga.
5. Körskador på vägar, motionsspår och vandringsleder ska snarast åtgärdas efter
avverkning.
6. Skötseln bör medverka till mer stormfast skog.
7. Kemiska bekämpningsmedel bör ej användas inom skogsbruket.

8. Flisning bör utföras under den del av året då det minst påverkar djurlivet.
Bostadsnära skog
5§
1. Hänsyn ska tas till boendes synpunkter.
2. Hänsyn bör tas till hur mycket träd skuggar fastigheten, men skogsridå tas inte
bort för att fastighetsägaren ska få full sol.
3. Störningar för antenner, utsikt, löv och dylikt är ej skäl att få träd borttagna.
4. Har fastighetsägare synpunkter på vegetationen utanför fastigheten ska gata/
park vid Nässjö affärsverk kontaktas om det rör parkmark annars ska tekniska
serviceförvaltningen och där skogsansvarig kontaktas, ingen egen slyröjning
eller avverkning får ske.
5. Säkerhet prioriteras t.ex. farliga träd tas bort.
6. Naturlig föryngring bör ske i första hand.
7. Gallring och avverkning ska anpassas till skogens storlek samt krav på säkerhet
samt naturhänsyn.
8. Framkörning av virke bör ske vid lämplig väderlek med miniskotare eller
liknande maskin för att minimera körskador.
9. Vid avverkning tas riset främst bort i anslutning till stigar och andra välbesökta
platser.
Tätortsnära och rekreationsskog med produktionsinslag
6§
Denna typ av skog utnyttjas till stor del för rekreation. Här vistas man ofta med ett
speciellt syfte. Exempel på detta är motionärer, ryttare, fågelskådare, svampplockare.
Områden som bör ingå är till exempel Lövhult, området runt Handskerydssjön samt
koloniområden.
Skötselriktlinjer
7§
1. Inom de områden som utgörs av naturreservat och andra skyddade områden
ska skogsskötsel ske enligt uppgjorda skötselplaner.
2. Information om skogsskötsel bör ske till aktiva föreningar i området.
3. Vid skogsskötsel tas både hänsyn till rekreation och produktionsinriktad
skötsel.
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