
Säkerställ skogens sociala värden

Naturskyddsföreningens arbete
• Bildades 1909…

• Skydda tätortsnära skogar

• Bevara barnens skogar

• Skogen som klassrum

• Mer friluftsliv i skolan

• Närnaturguiderna

• Natursnokarna (barn- och 
familjeverksamhet)

• Ny vår för skogen…

Foto: Fredrik Ericsson

Brister i skydd av skogens sociala 
värden

• Statistik/analys saknas om 

- hur stor areal skog som 
behöver skyddas

- vilka områden som behöver 
skyddas

• Otillräckliga statliga anslag för 
skydd av skog

• Skogens sociala värden 
prioriteras inte vid skydd

Foto: Märta Berg

Brister i hanteringen av hänsyn 
till skogens sociala värden

• Statistik saknas om 

- hur mycket skog med sociala värden som 
årligen avverkas

- vilka skötsel- och skogsbruksmetoder som 
används idag och i hur hög grad de används

- vilken hänsyn som tas

• Det saknas konsekvensanalyser



Brister i hanteringen av hänsyn till 
skogens sociala värden

• Otydliga skrivningar i 
skogsvårdslagen

• Skogens sociala värden 
prioriteras inte vid rådgivning

• Skogens sociala värden 
prioriteras inte vid uppföljning

• FSC-certifieringen brister i 
hänsyn till skogens sociala värden Foto: Pella Thiel

Brister i den fysiska planeringen

• Planeringsdokument om 
skogens sociala värden saknas

• Kartläggning över skogens 
sociala värden saknas

Foto: Annelie Karlsson

Bristande samverkan och dialog

• Brist på samverkan 
mellan myndigheter

• Samverkan och lokal 
dialog saknas i många 
kommuner

Foto: Märta Berg

Brister i ansvarsförhållanden

• Olika departement och politikområden

• Otydlighet i fördelning av ansvar och 
roller - kommun, länsstyrelser, 
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, 
Boverket och Riksantikvarieämbetet…

• Otydligt sektorsansvar

Foto: Märta Berg



Zonering av skog
Bostadsnära skog

All skog inom tätort, småort och 
fritidshusområde samt all skog inom cirka 
300 m från gräns mot dessa. 

Tätortsnära skog

All skog mellan cirka 300 m och cirka 2 
km från tätortsgränsen.

Övrig skog

All skog som inte är bostadsnära eller 
tätortsnära. Foto: Eva Lindberg

Uppehållsmiljöer
• Ofta frekventerade rörelsestråk, ex stigar, 

skidspår och leder för vandring eller cykel 

• Skog där skol-, barn- och ungdomsverksamhet 
äger rum

• Friluftsanläggningar 

• Utsiktsplatser

• Badplatser

• Rastplatser

• Kulturmiljöer

Foto: Märta Berg

Kommunernas ansvar
• Avgränsa och beskriva bostadsnära och 

tätortsnära skog samt uppehållsmiljöer.

• Redovisa i översiktsplanen hur dessa 
skogar bör hanteras/förvaltas utifrån de 
sociala, biologiska och kulturella värden 
de har. 

• Identifiera de mest värdefulla områdena 
och hantera dem genom exempelvis 
reservat eller naturvårdavtal.

• Eftersträva att trygga mindre 
skogsområden (vid arbete med 
detaljplaner).  

Foto: Isak Isaksson



Kommunernas ansvar

• Samverka och ha dialog med 
markägare i kommunen.

• Ombesörja samverkan över 
fastighetsgränser.

• Ombesörja att berörd allmänhet, 
skolor, föreningar, byalag och 
andra intressenter informeras 
och erbjuds möjlighet till 
samråd. 

Foto: Märta Berg

Kommunernas verktyg

• Förvärva delar av den 
bostadsnära/tätortsnära 
skogen samt 
uppehållsmiljöer i övrig 
skog

• Bilda natur- eller 
kulturreservat

• Civilrättsliga avtal 

Foto: Märta Berg

Hur gå vidare?
Utökat och strategiskt arbete samt ökade 

resurser på följande områden: 

• Lagstiftning
• Tillämpning av skogspolitikens 

målsättningar
• Ansvar och roller
• Rådgivning och information
• Kompetensutveckling
• Kartläggning
• Fysisk planering
• Hänsyn vid skogsskötsel/-bruk
• Samverkan
• Skydds- och avtalsformer
• Uppföljning Foto: Märta Berg

Tack! 

Märta Berg, tel 08-702 65 46, e-post 
marta.berg@naturskyddsforeningen
.se

Se webben för rapporter, broschyrer 
och handledningar, 
www.naturskyddsforeningen.se
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