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Riktlinjer för 
kommunens 
produktionsskog 

Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, § 153



Inledning 
Härryda kommun äger ca 3 000 hektar mark i kommunen varav ca 2 000 

hektar utgör skog. För kommunens skogar finns det olika mål och därför 

delas ansvaret för förvaltning och skötsel upp inom kommunen.  

Kommunekologen ansvarar för naturreservat där kommunen är förvaltare. 

Kommunens trafikverksamhet ansvarar för skog som är detaljplanelagd som 

allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, detta kan till exempel 

vara områden som är detaljplanelagda som natur eller park. Verksamheten 

mark och bostad ansvarar för den resterande skogsmarken, i detta dokument 

benämnd kommunens produktionsskog. Till stöd för förvaltningen av 

kommunens produktionsskog har verksamheten mark och bostad en 

skogsbruksplan från 2014, vilken gäller fram till 2023. 

Bakgrund 
I budgeten 2019 fattade kommunfullmäktige beslut att ge förvaltningen i 

uppdrag att utarbeta aktuella förslag på styrdokument för den kommunalt 

ägda skogen. 

Omfattning 

För kommunal skog inom naturreservat och detaljplanelagda områden är de 

övergripande målen att bevara och vårda naturmiljöer och tillgodose 

allmänhetens behov av friluftsliv och rekreation. För kommunal skog som 

inte omfattas av naturreservat eller detaljplan är det övergripande målet att 

skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god årlig avkastning samtidigt 

som den biologiska mångfalden bibehålls.  

Dessa riktlinjer gäller för verksamheten mark och bostads förvaltning av 

kommunal skogsmark som inte är detaljplanelagd eller omfattas av 

naturreservat. Totalt förvaltar mark och bostad ca 1365 hektar skogsmark, 

varav ca 63 % är klassad som produktionsskog och ca 37 % klassad som 

skog för naturvård i gällande skogsbruksplan. Över tid innebär generellt 

förvaltning av produktionsskog en inkomst medan skötseln av skog för 

naturvård medför en kostnad. 
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Utgångspunkter för skogsproduktionen i Härryda kommun 

 Målet med förvaltning av det kommunala skogsinnehavet är en god

naturvård och bevarande av kulturhistoriska värden samt skapa goda

förutsättningar för naturstudier, friluftsliv och rekreation. I

förvaltningen ska viltets förutsättningar beaktas.

 Skogsmarken är även en viktig markreserv för kommunens

utbyggnad av infrastruktur och bebyggelse. Förutom att kommunen

om lämpligt kan exploatera kommunalägd skogsmark kan den även

användas för att byta till sig annan mark som i framtiden kan vara

lämplig för bebyggelse.

 Kommunen ska väga intresset av bevarande och vård mot

exploatering och ekonomisk avkastning. Verksamheten ska bära sina

egna kostnader och kommunal produktionsskog ska ge årlig

ekonomisk avkastning.

 Att äga produktiv skog är inget mål i sig, men kan vara ett medel för

att nå målsättningen med det kommunala skogsinnehavet.

 Kommunen ska verka för att skydda tätortsnära naturområden, vars

värden är stora för kommuninvånarnas välbefinnande. Detta kan ske

genom t ex markinköp av ny skogsmark, i planeringssammanhang

och vid bildande av naturreservat.

 Kommunen ska inneha god kunskap om de natur-, kultur- och

friluftsvärden som finns på kommunens markinnehav.

 Kommunens skogsbruk ska vara kvalitetssäkrade genom

miljöcertifiering.

 De årliga åtgärder som planeras för kommunens skog ska från 2020

planeras för ett intervall om fyra år i taget. Den fyraåriga

skogsproduktionsplanen ska beslutas av kommunstyrelsen. Vid

upprättande av skogsproduktionsplanen ska dialog föras med

kommunstyrelsens presidium, angränsande markägare,

intresseorganisationer samt andra berörda.

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna.
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