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Policy för Älmhults kommuns skogar
Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-25, § 79.

Allmänt om skogsfastigheterna

Älmhults kommuns skogsinnehav är till övervägande del beläget inom eller i omedelbar närhet av
tätorter. Skogsfastigheterna finns i Älmhult, Diö, Liatorp, Eneryda, Virestad, Stenbrohult, Pjätteryd,
Göteryd, Delary, Hallaryd och Häradsbäck. Kommunen har skogsmark som gränsar mot sjön Möckeln,
Virestadsjön och Helge å. Dessutom finns idag ett antal natur- och strövområden. Fastigheternas totala
areal är 1 817 hektar. Den produktiva arealen uppgår till 1 388 hektar.
Den dominerande skogstypen är granskogar. Däremot är lövskogs-andelen betydligt större än för
skogarna i övriga delar av kommunen. Trädslagen fördelas andelsmässigt enligt följande:
Trädslag

Andel %

Tall

19

Gran

52

Löv

22

Ädellöv

7

Målsättning för kommunens mark- och skogsinnehav







Kommunens mark- och skogsinnehav ska primärt fylla fem syften:
Produktionsskogen ska präglas av långsiktighet och en optimal avkastning. En del av avkastningen
ska finansiera den sociala och kulturella naturvården.
Det ska finnas tätortsnära grönområden och skogar som möjliggör friluftsliv och rekreation för att
främja välbefinnande och hälsa.
Skogar ska finnas tillgängliga som inspirationskälla för barns och ungdomars utbildning, som grund
för positiva naturupplevelser och skapande av en medvetenhet om kretslopp och naturbruk.
En del av marken skall utgöra markreserv för exploatering och bebyggelse.
Delar av marken, som är lämplig för jakt och fiske, bör arrenderas ut.
Möjligheter att vistas i skog och mark har stor betydelse för människans välbefinnande och är av
betydelse för både den fysiska och psykiska hälsan som t ex rekreationskälla.
Rekreation och friluftsliv utgör en viktig del i det förebyggande folk-hälsoarbetet. Kommunen skall
kontinuerligt bevaka möjligheter till förvärv av tätortsnära fastigheter för att trygga samhällenas
expansion och utveckling samt för att skapa möjligheter till friluftsaktiviteter och rekreation för dess
invånare. Likaledes skall kommunens markinnehav kontinuerligt ifrågasättas och överväganden göras om
försäljning av markinnehav som inte rimmar med målsättningen för kommunens skogsinnehav.
Skogens brukande och avkastning skall i första hand styras av den nytta skogen kan tillföra kommunens
invånare. Skötseln skall präglas av de regler och principer som gäller för tätortsnära skogsbruk, genom
återkommande avverkningar, gärna med information till de närboende, skapas en variationsrik skog med
flera olika trädslag och träd som helst är gamla och grova. Biologisk mångfald skall utvecklas och
bevaras. Den sociala naturvården skall prioriteras högt. Det senare innebär att markerade strövstigar
anläggs och informationstavlor som beskriver natur- och kulturvärden sätts upp på lämpliga ställen.
Skogsmarken skall även kunna utnyttjas i kommunens övriga verksamheter, till exempel av daghem,
skolor och äldreomsorg.
Följande riktlinjer skall gälla för skötseln av kommunens skogar:
Skogsområden för produktion
Produktionsskogen ska skötas med variation och ståndortsanpassning kombinerat med långsiktighet och
förmåga att leverera en bra avkastning och värdeutveckling. Avverkningarna bedrivs så att skador på
skogsmark och vägar undviks. Efter alla skogsbruksåtgärder rensas vägar och stigar från hindrande ris
och dylikt.
Skogsområden inom bebyggt område
Huvudparten av områdena skall utvecklas till lövskog med inslag av olika lövträd. Områden som idag är
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tallbevuxna bibehålls. Där förutsättningar finns eftersträvas på sikt högstammig skog, där
undervegetation hålls nere. Huvudintrycket på dessa områden skall vara "pelarsalar" där invånarna skall
kunna promenera. Speciell hänsyn tas till gamla ädellövträd, som skall ges förutsättningar för att kunna
fortleva och utvecklas. Inslag av rönn, oxel, hassel och andra trädslag, som ger förutsättningar för
estetiska värden och biologisk mångfald, bör förekomma. Områden mot vattenytor hålls öppna. Vägar
och stigar för promenad och motion röjs årligen från hindrande vegetation.
Skogsområden i anslutning till bebyggt område
Skötseln skall präglas av ett skogsbruk med varierande inslag av barr- och lövträd. Speciell hänsyn skall
tas till estetiska värden med målsättning att uppmuntra till besök och rekreation i områdena. Där
förutsättningar finns avsätts områden för fri utveckling med målsättning att gynna den biologiska
mångfalden. Speciell hänsyn tas till gamla träd. De skall ges förutsättningar att kunna fortleva och
utvecklas. Vägar och stigar underhålls så att de blir attraktiva för promenad och motion.
Miljö
Kretsloppstänkande och planering för ett långsiktigt hållbart samhälle ska genomsyra kommunens
innehav och bruk av skogsmark. Kommunen ska miljömässigt sträva efter att vara en föregångare i
skogsbruket. Det ska ställas samma krav på entreprenörer och leverantörer som på egen verksamhet.
Kommunens skogar är sedan 1998 certifierade enligt svensk FSC-standard av skogsbruk, vilket innebär
att kommunens skogar skall skötas på ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt sätt
i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Sedan 2004 är skogarna även certifierade
enligt PEFC genom ett tilläggsavtal.
Jakt
Jakten ska vara en integrerad del i skötseln av skogarna.
Jakten på Älmhults kommuns marker ska följa nationella, internationella lagar och överenskommelser som
antagits av Sveriges riksdag där Riokonventionen (Konvention om biologisk mångfald), Bernkonventionen
(Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö), CITES ( konventionen
om handel med hotade arter) är de viktigaste.
Detta innebär att jakten:

som viltförvaltning styrs av jaktlagstiftning och artskyddsförordningar.

ska bedrivas i överensstämmelse med de långsiktiga skogsvårds- och naturvårdsmålen genom att
utveckla och beskatta viltstammar i balans med fodertillgång för bevarande av biologisk mångfald och värdefull
skogsproduktion.

ska bedrivas av välutbildade jägare enligt gällande jaktlagstiftning och god jaktetik.

ska bygga på förtroendefull och långsiktigt samverkan med jägarna och kommuninvånarna.

ska alltid följa vid varje tillfälle gällande allmänna jakttider och regler.

