MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN

friluftsliv och rekreation

Introduktion till
Målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation
Sverige har mål för friluftspolitiken som bland annat
säger att det hållbara brukandet ska säkerställa att
det finns tillgång till attraktiva kultur- och naturlandskap att utöva friluftsliv i. Skog är den vanligaste mil-

jön för friluftsliv. Såväl produktionsskogar som skyddade skogar används vid friluftsaktiviteter. Vissa av
dessa skogar söker sig folk till, andra vistas folk i för
att de råkar finnas i närheten. Människor har olika

En bild över hur målbilderna kan förekomma i ett landskap. God kommunikation med
nyttjarna är grundläggande för all hänsyn till friluftsliv och rekreation. Närskogar är de
närmaste och mest nyttjade skogarna. Friluftsskogar är större allmänt nyttjade skogsområden. Uppehållsplatser avser punkter i landskapet där människor brukar vistas. Stigar
och leder utgör de stråk människor färdas längs med genom landskapet.
Illustratör: Bo Persson.

friluftsliv och rekreation

upplevelser av skogen och av hur skogsbruk bedrivs.
Det påverkar hur de ser på brukande av skogarna och
därför ska skogsbrukets aktörer ta hänsyn till friluftsliv och rekreation – skogens sociala värden.
Att skogsbrukets aktörer tar hänsyn till natur- och
kulturvärden påverkar ofta friluftslivet positivt. I
vissa miljöer kan det dessutom finnas anledning att
tänka lite extra på friluftslivet när skogsägaren eller
dennes ombud planerar skogliga åtgärder. Därför har
skogssektorn tagit fram gemensamma målbilder för
god miljöhänsyn till friluftsliv och rekreation.
Målbilderna gäller för områden där skogsbruk kan
bedrivas med en hänsyn som riktas mot friluftsliv
och rekreation. Målbilderna för hänsyn till friluftsliv

och rekreation blir annorlunda till sin karaktär då
det sällan finns endast ett sätt att uppnå det som är
önskvärt. Istället beskriver målbilderna de önskade
tillstånden i punktform. Metoder att använda sig av
finns i böcker, foldrar, filmer och på nätet.
En stor andel av skogen som är viktig för friluftsliv
och rekreation ägs av privata markägare. När dessa
inte har möjlighet att ta tillräcklig hänsyn för att
samhällsmålen ska nås behöver samhället genom
avtal eller andra verktyg kompensera markägaren.
Idag kan naturvårdsavtal tecknas med skogens
sociala värden som grund och Naturvårdsverket har
i uppdrag att se över Nationell strategi för formellt
skydd av natur.

Målbilder för god miljöhänsyn till friluftsliv och rekreation
kommunikation,
närskogar,
friluftsskogar,
uppehållsplatser samt
stigar och leder.

Avsättning för friluftsliv

•
•
•
•
•

Kommunikation med
nyttjarna

Målbilderna omfattar skogar där skogsbruk kan
bedrivas. Avsättningar för friluftsliv, frivilliga eller
formella, ligger utanför målbilderna, men är ett
kompletterande verktyg som kan användas när
upplevelsevärdena är särskilt höga. Målbilderna är
ordnade i en trappa, och finns för

Sammanfattning av målbilderna för hänsyn till friluftsliv och rekreation. Trappan illustrerar att målbilderna överlappar och kompletterar varandra och varje trappsteg innebär en större betydelse av
hänsynstagande till friluftsliv och rekreation. Kommunikation är en viktig komponent i alla målbilder.
Avsättningar för friluftsliv är ett kompletterande verktyg som kan användas när upplevelsevärdena
är särskilt höga.

God kommunikation med nyttjarna är grundläggande
för all hänsyn till friluftsliv och rekreation.
Med närskogar menas den skog som ligger närmast
bebyggelse, som är mest tillgänglig och som människor vistas i regelbundet.
Friluftsskogar är skogar som inte är närskogar,

men ändå används för friluftsliv och rekreation. Ofta
finns någon typ av attraktion eller uppehållsplats i en
friluftsskog.
Stigar, leder och uppehållsplatser finns i alla typer
av skog och är speciellt viktiga i friluftsskogar och
närskogar.

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare,
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.
Mer information på www.skogsstyrelsen.se/malbilder

