
Skogsskötseln anpassas efter de lokala 

förutsättningarna så att närskogens värde för 

människors livsmiljö, friluftsliv och rekreation 

långsiktigt bevaras eller förstärks.  

I närskogen läggs stor vikt på bevarande och 

utveckling av upplevelsevärden.  

Naturvårdande skötselåtgärder och avsättning 

för friluftsliv- och rekreationsändamål är ofta 

lämpligt och möjligheterna beaktas vid alla 

åtgärder. 

God framkomlighet främjas i närskogen.  

Upplevelse av naturlighet och variation i 

struktur och trädslagsblandning eftersträvas i 

närskogar. Skötselåtgärderna gynnar en 

vegetation som är rik på arter, lövträd, bär och 

blommor.  

I närskogen eftersträvas en hög andel 

fullvuxen och gammal skog.  

Skogsskötsel i närskogen sker med små 

åtgärdsenheter och förhöjd avverkningsålder.  

I första hand används hyggesfria metoder 

som blädning, luckhuggning och överhållning 

av skärmställningar. Om hyggen tas upp är 

dessa mycket små och med omfattande 

hänsyn.  

Närskogen föryngras i första hand med 

naturlig föryngring och utan markberedning. 

Om markberedning utförs sker den mycket 

skonsamt.  

Körskador förhindras i närskog. Om skador 

uppkommer åtgärdas dessa snarast. 

 

Närskogens nyttjare informeras och erbjuds 

samråd inför åtgärder som kan förväntas 

väsentligt påverka människors livsmiljö, 

friluftsliv eller rekreation 

 

Skogsskötseln anpassas efter de lokala 

förutsättningarna så att den bevarar eller 

förstärker närskogens värde för människors 

livsmiljö, friluftsliv och rekreation långsiktigt. 

En skötsel inriktad på upplevelsevärden eller 

en avsättning för friluftslivs- och 

rekreationsändamål är ofta lämplig. Dessa 

möjligheter beaktas vid alla åtgärder. 

 

God framkomlighet främjas i närskogen.  

Upplevelse av naturlighet och variation i 

struktur och trädslagsblandning eftersträvas i 

närskogar. Skötselåtgärderna gynnar en 

vegetation som är rik på arter, lövträd, bär och 

blommor.  

Vid skötsel av skogen eftersträvar man små 

åtgärdsenheter, ett varierat brukande och 

förhöjd avverkningsålder samt en hög andel 

stora och gamla träd. Om hyggen tas upp är 

dessa små och med omfattande hänsyn.  

Hyggesfria metoder kan hjälpa till att bibehålla 

skogskänslan och övervägs som alternativ.  

 

 

--------------- saknas ------------------------- 

Om markberedning måste utföras, sker den 

skonsamt.  

Körningen planeras så att körspår undviks. 

Även mindre körspår kan påverka upplevelse-

värdet på ett negativt sätt. Om skador upp-

kommer åtgärdas dessa snarast. 

Informera närskogens nyttjare och inled vid 

behov en dialog inför åtgärder som kan ha 

stor påverkan på människors upplevelser av 

närskogen. Läs mer i målbilder för – kommu-

nikation vid skogsbruksåtgärder.  

Ursprunglig målbild  Närskogar (2014) Reviderad målbild  (2016) 


