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Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinjer för Linköpings kommuns skogsinnehav
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Förslag för de nya riktlinjerna för kommunens skogsinnehav godkänns.
2. De nya riktlinjerna ersätter den gällande skogspolicyn som antogs 2006 av
dåvarande Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Ärende
Förvaltningens förslag innebär att den gällande skogspolicyn från 2006 ersätts
med de nya riktlinjerna för kommunens skogsinnehav som gäller på
detaljplanelagd och icke detaljplanelagd skogsmark. De nya riktlinjerna gäller
inte för skogsmark som ligger i de kommunalt förvaltade naturreservaten. Där
gäller separata, fastställda skötselplaner.
Riktlinjerna har tagits fram enligt uppsatta mål i naturvårdsprogrammet som
antogs 2018. Där framgår att skogspolicyn bör uppdateras och att nya riktlinjer
för kommunens skogsinnehav ska tas fram.
Syftet med de nya riktlinjerna är att anpassa styrdokumentet för kommunens
skogsförvaltning efter nuvarande förvaltningsuppdrag och arbetssätt samt att
uppdatera dokumentet med aktuell kunskap från forskning om skogsbruk,
naturvård samt rekreation och friluftsliv och andra sociala mål som är viktiga
för kommunens tätortsnära skogar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Riktlinjerna ska ge tydliga mål och skötselriktlinjer för all kommunägd
skogsmark (förutom kommunalt förvaltade naturreservat). De nya riktlinjerna
ska till skillnad från den gamla skogspolicyn (2006) också gälla för skog på
detaljplanelagd mark.
Riktlinjerna har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av skogsförvaltaren
(gruppledare, Stadsmiljökontoret), en exploateringsingenjör och samtidigt före
detta skogsförvaltare (Plankontoret), en kommunekolog (Stadsmiljökontoret)
och en driftingenjör (Stadsmiljökontoret).
I de nya riktlinjerna tas fram ett övergripande mål för kommunens
skogsinnehav och fem delmål med olika underrubriker.
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Övergripande mål:
Den övergripande målsättningen med förvaltningen av Linköpings kommuns
skogsinnehav är att bevara och utveckla skogens sociala, biologiska, kulturella
och ekonomiska värden utifrån varje skötselområdes målklassning.
Utifrån det övergripande målet har fem delmål tagits fram:
•

Utveckla attraktiva skogsmiljöer för kommunens invånare.

•

Gynna turism och besöksnäring.

•

Bevara och förstärka den biologiska mångfalden.

•

Skapa förutsättningar och handlingsfrihet inför framtidens
samhällsplanering samt klimatförändringar genom en hållbar och
klimatanpassad skogsskötsel.

•

Producera och tillvarata ekonomiskt värdefull virkesråvara i de
delar av skogsinnehavet som är avsatta för produktivt skogsbruk.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för Linköpings kommuns skogsinnehav, 2020-11-11
Bilaga - Riktlinjer för Linköpings kommuns skogsinnehav, 2020-11-11
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Bakgrund
Linköpings kommun äger ca 3200 hektar skog. Arealen omfattar skogsmark på
detaljplanelagd mark (ca 600 hektar) och icke detaljplanelagd mark (ca 1900
hektar). Inräknat i den totala arealen är även 700 hektar skogsmark som ligger
inom de kommunalt förvaltade naturreservaten. En stor del av skogsinnehavet
är beläget nära bebyggelse runt Linköpings stad och kommunens övriga
tätorter.
Den tätortsnära skogen har särskild betydelse för människans välbefinnande.
Skogen används för rekreation, avkoppling och många olika friluftsaktiviteter.
Vistelse i skogen har en positiv effekt på folkhälsan och skogs- och
naturområden bidrar till attraktiva boendemiljöer med ökad boendekvalitet.
Kommunen sköter sin skog enligt en skogsskötselplan. Den nuvarande
skogsskötselplanen började gälla i januari 2012 och uppdateras löpande.

Zonering och målklassning
Kommunens skogar präglas idag av stor variation. Detta gäller såväl olika
naturmiljöer som nyttjande och besöksfrekvens av skogsområden. Genom en
indelning i tre olika skötselzoner förenklas förvaltandet av den stora
variationen av skogsmiljöer som kommunen har. Indelningen bidrar också till
att uppnå målen för skogsinnehavet generellt och för de olika skötselzonerna.
Kommunens skogsinnehav klassas i följande zoner:
•

Kvartersskog

•

Rekreations- och friluftsskog

•

Produktionsskog

Utöver en indelning av skogsinnehavet i ovan beskrivna zoner har varje
skötselområde som är listat i kommunens skogsskötselplan en målklassning.
Kommunen har sex olika målklasser:
•

R (Rekreationsmål)

•

RF (Rekreation med förstärkt naturvårdshänsyn)

•

NS (Naturvårdsmål med skötsel)

•

NO (Naturvårdsmål, orört)

•

P (Produktionsmål med generell naturvårdshänsyn)

•

PF (Produktionsmål med förstärkt naturvårdshänsyn)
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Idag är drygt 75 % av kommunens skogsinnehav klassad som rekreationsskog
(R eller RF) eller skog med naturvårdsmål (NS eller NO).
Ekonomiska konsekvenser
De nya riktlinjerna ska till skillnad från den gamla skogspolicyn (2006) också
gälla för skog på detaljplanelagd mark. I dagsläget är det ekonomiska ansvaret
för skogsskötseln uppdelat mellan driftområdena/driftingenjörerna
(detaljplanelagd skogsmark) och skogsförvaltaren (icke detaljplanelagd
skogsmark).
Flera förutsättningar påverkar ekonomin på icke detaljplanelagd skogsmark.
Skogsförvaltningen genomför regelbundna och omfattande skötselinsatser i
skogsområden som ligger nära bebyggelse eftersom behovet där är störst.
Kommunens produktionsskog utgör bara drygt 20 % av det totala
skogsinnehavet. Dessutom har kommunen under de senaste åren haft
omfattande angrepp av granbarkborren vilket har lett till stora negativa
konsekvenser inom skogsförvaltningens ekonomi. Dessa angrepp av
granbarkborren som till viss del även förväntas framöver kommer också leda
till förhöjda kostnader i form av nödvändiga föryngringsåtgärder.
Möjligheterna att förvalta den icke planlagda skogen så att positiv ekonomisk
avkastning sker minskar med rådande förutsättningar.
De nya riktlinjerna omfattar även detaljplanelagd skogsmark och skötselkravet
är där högre för att kunna garantera säkra och trygga skogsområden nära
bebyggelse. Ur ett medborgarperspektiv borde skötselstandarden av skog nära
bebyggelse inte bero på om marken är detaljplanelagd eller ej, utan snarare på
läge, besöksfrekvens och nyttjandegrad. I de nya riktlinjerna omfattar zonen
”Kvartersskog” skogsområden som har ett högt rekreationsvärde och där
många människor nyttjar kvartersskogen och vistas dagligen i den.
Kvartersskog består alltså av både detaljplanelagd och icke detaljplanelagd
skogsmark som ligger i direkt anslutning till bebyggelse.
Denna ökade skötsel i skogsområden nära bebyggelse medför ökade kostnader,
men arbetet beräknas kunna genomföras inom ordinarie verksamhet.
Finansiering och prioritering av specifika åtgärder hanteras i det årliga arbetet
med internbudget.
Kommunala mål
De nya riktlinjerna bidrar till följande nämndmål:
•

Attraktiva och trygga livsmiljöer
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•

Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en
koldioxidneutral kommun
– Under det här målet är framtagandet av nya
riktlinjer för kommunens skogsinnehav en särskilt
utpekad aktivitet för år 2020.

•

En rik tätortsnära natur

De framtagna riktlinjerna bidrar också till att nå Sveriges fastställda miljömål
med koppling till naturvård och/eller friluftsliv och bland dem framförallt
målet för ”Levande skogar”. På kommunal nivå innehåller nämndmålet ”Bidrar
till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun”
många underordnade mål (t.ex. God hälsa och välbefinnande, Hållbara städer
och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna och Ekosystem och biologisk
mångfald) som de nya riktlinjerna bidrar till. Sverige antog tillsammans med
många andra länder en plan som innehåller en vision för att rädda den
biologiska mångfalden och därigenom säkra fungerande ekosystem. Beslutet
togs i Nagoya, Japan, inom FN:s konvention om biologisk mångfald.
Riktlinjerna bidrar även till att uppfylla denna vision.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Riktlinjerna får anses som neutrala ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga
skogs- och naturområden är tillgängliga för alla med hänvisning till
allemansrätten.
Skogsförvaltningen skapar genom skogsskötselinsatser trygga och hälsosamma
livsmiljöer samt ger förutsättningar för rika naturupplevelser och goda
möjligheter till rekreation och friluftsliv, vilket gynnar alla målgrupper men
kanske särskilt resurssvaga grupper.
Ur ett barnperspektiv finns det flera punkter i riktlinjerna där
skogsförvaltningen bidrar på ett positivt sätt. Skogar ska vara en pedagogisk
resurs och kunna användas som lekmiljö samt att de befintliga skolskogarna
ska skötas på ett sätt som är anpassat till barnens skogsvistelse. Vid intresse ska
det finnas möjlighet för fler skolor och förskolor att använda kommunala
skogsområden som skolskogar.
Samråd
Ärendet har beretts inom förvaltningen av Stadsmiljökontorets avdelning Park
och natur i form av en arbetsgrupp bestående av skogsförvaltaren, en
driftingenjör, en ekolog och en mark- och exploateringsingenjör. Riktlinjerna
har skickats till olika föreningar som nyttjar kommunens skogar och till
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Skogsstyrelsen på remiss samt till Plankontoret, på förvaltningen. Riktlinjerna
har även skickats till Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunens
miljöstrateger på internremiss.
Inkomna yttranden och översyn av handlingarna har lett till vissa justeringar.
Uppföljning och utvärdering
Riktlinjerna för kommunens skogsinnehav gäller tillsvidare och ska
aktualitetsprövas efter varje mandatperiod.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsmiljökontoret
Jonas Sjölin

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

