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MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN

Genom en aktiv, ansvarstagande och kunskapsburen skogsskötsel med landskapsperspektiv går det i de flesta fall
att kombinera produktion av virke och attraktiva miljöer. Nyckeln till framgång är planering, lokal anpassning och
lokal dialog. Anpassa skogsskötsel i friluftsskogar efter lokala förutsättningar, nyttjande och upplevelsekvaliteter.

Friluftsskog
Med friluftsskogar avses skogar som är allmänt
nyttjade för friluftsliv och rekreation men som inte är
närskogar. De kan kännas igen genom att de har:
• hög tillgänglighet
• stignät, spår och leder
• uppehållsplatser och utflyktsmål
• attraktiva landskap med specifika natur- och kulturmiljöer
• ovanliga eller särskilt goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation

• allmänt kända, utpekade och populära friluftsområden
• stor potential att utveckla höga värden för friluftsliv och rekreation.
Attraktiva friluftsskogar är en förutsättning för många
friluftsaktiviteter. Beroende på nyttjandet och de naturliga förutsättningarna varierar friluftsvärdena mellan och inom friluftsskogar. Uppehållsplatser, stigar
och leder utgör viktiga komponenter i friluftsskogar.
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I friluftsskogen varieras hänsynen efter nyttjandet. Uppehållsplatser, stigar och leder är viktiga komponenter.

målbild för god hänsyn

Friluftsskogar med höga upplevelsevärden
lockar människor till ett varierat och aktivt
friluftsliv. Skogsskötseln anpassas efter nyttjandet och de lokala förutsättningarna så att
friluftsskogens värde för friluftsliv och rekreation förvaltas i landskapet.

• Förstärkt hänsyn koncentreras till områden
där nyttjandet och upplevelsevärdena är
störst, dvs. i anslutning till närskogar, uppehållsplatser, stigar och leder samt i lokalt
ovanliga och attraktiva skogs- och kulturmiljöer.

• Friluftsskogens nyttjare informeras och vid
behov inleds dialog inför åtgärder som kan
ha stor påverkan på friluftsliv och rekreation. Läs mer i målbilder för Kommunikation
vid skogsbruksåtgärder.

• Den upplevda hyggesstorleken begränsas.
I landskapsperspektiv uppfattas friluftsskogen ha en hög andel fullvuxen och gammal skog.

• God framkomlighet främjas exempelvis genom att ta vara på GROT. Planera körningen
så att körskador undviks där det påverkar
upplevelsevärdet på ett negativt sätt. Om
skador uppkommer åtgärdas dessa snarast.

• Alternativa skötselmetoder och skötselåtgärder som bevarar och utvecklar upplevelsevärdet övervägs.
• Upplevelse av naturlighet och variation i
struktur och trädslagsblandning eftersträvas i friluftsskog. Art-, löv-, bär- och blomrik
vegetation gynnas.

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

