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Inledning

Under våren 2016 anslöt sig Arboga kommun till Grönt Paraply i
Sverige AB, en paraplyorganisation för gruppcertifiering av
skogsbruk enligt den svenska FSC-standarden, Forest Stewardship
Council.
Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts
enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i
FSC:s Svenska skogsbruksstandard.
Ett FSC-certifierat skogsbruk ska ta hänsyn till miljövärden och
sociala förhållanden samt att biologisk mångfald, ekologiskt
värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.
Syftet med policyn för kommunens skogsinnehav är att klargöra
Arboga kommuns mål med sitt skogsbruk.
Skogsbruket utgår från tre målområden: ekologiska, sociala och
ekonomiska.
Utifrån policyn och målområdena finns riktlinjer för skötsel av
kommunens skogsinnehav. Riktlinjer för skötsel har arbetats in i
skogsbruksplanen.
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Nuläge

Arboga kommun äger idag cirka 564 ha skogsmark varav;





384 ha produktionsskog
139 ha tätortsnära skog
24 ha kvartersskog
17 ha friluftsskog

Ett skogsbruk med inriktning mot produktion bedrivs på knappt
70 % av den totala arealen.
40 ha av skogsmarken har målklass naturvård orörd.
Utgångspunkten i förvaltningen är att uppnå en bra balans mellan de
tre målområden som finns beskrivna i policyn.
2.1

Ansvar

Tekniska nämnden har det formella ansvaret för kommunens
skogsbruk.
Tekniska förvaltningen genom driftsavdelningen svarar för
genomförandet.
Frågor, önskemål och klagomål från allmänheten hanteras av
ansvarig tjänsteman.
De praktiska skogsbruksåtgärderna sköts av upphandlade
entreprenörer och arbetslag från Arbetsmarknadsenheten.
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Policy

Kommunens skog ska ha höga och långsiktig hållbara ekologiska,
sociala och ekonomiska värden.
3.1

Ekologiskt








3.2

I kommunens skogar ska en hög generell naturvårdshänsyn
gälla.
Skogen ska skötas så att förutsättningarna för de arter och
naturtyper som finns bevaras och utvecklas.
Naturtyper av skärskilt värde som påverkas negativt genom
skogsbruket ska återställas.
Andelen död ved ska vara hög.
Andelen lövträd ska vara hög.
Där det är lämpligt ska naturhänsyn tas vid röjning genom att
lämna kvar ett buskskikt för att gynna fågellivet.
Socialt









3.3

Skogen ska skötas så att goda förutsättningar för ett rikt och
varierat friluftsliv skapas.
God genomsikt ska eftersträvas vid skötsel av skogen vid
gång- och cykelbanor samt vid motionsspår.
I anslutning till friluftsanläggningar och tomter ska hänsyn tas
till trygghets- och säkerhetsaspekterna. Farliga träd som kan
skada människor eller anläggningar ska åtgärdas.
Fastighetsägare och boende ska ges möjlighet att efter
godkännande från kommunen på egen bekostnad, ta bort
störande vegetation i anslutning till bostaden. Tillstånd
lämnas endast om åtgärden inte har någon påtaglig påverkan
på skogen med hänsyn tagen till övriga mål.
Kulturmiljöer ska bevaras och där det är möjligt göras mer
tillgängliga och synliga.
Ekonomiskt






Skogsbruket ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt
Bestånd avsatta för produktion ska ge en hög ekonomisk
avkastning.
Bestånd avsatta för produktion ska skötas så att god kvalitet
på virket erhålles
Avkastningskravet ska balanseras så att övriga mål kan
uppfyllas.
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