
Policy för kommunens skogsmarksinnehav 
 
Inledning 
 
Totalt inom Ljusdals kommun finns ca 4 500 ha produktiv skogsmark. 
Av kommunens förvärvsarbetare är ca 6% verksamma inom näringsgrenen jord- och skogsbruk. 
 
Kommunens markinnehav är ca 6 000 ha, varav 4 500 ha är produktiv skogsmark. 
Markinnehavet har under 1970-80-talet koncentrerats till mer tätortsnära marker samtidigt som 
totalarealen har minskat. 
Avverkningsmässigt har uttagen varit större än tillväxten i början av 90-talet, varför 
åldersfördelningen är något ojämn. 
Tre kommunala naturreservat är avsatta, Djupbäcken, Kallmyr och Klappaängarna 
( totalt ca 130 ha produktiv skogsmark). 
Enligt Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper och höga naturvärden berörs ca 30 bestånd 
med en totalareal på 120 ha produktiv skogsmark. 
 
Indelning av den produktiva marken i den gröna skogsbruksplanen (upprättades 2002 och 
innehåller kommunens totala markinnehav) är b1 a uppdelad enligt följande.  
- Produktiv skogsmark, (2 970 ha) mark där avkastningen skall vara optimal  
- Tätortsnära, (1 000 ha) mark som avkastningsmässigt är lägre med hänsyn till att marken 
används till annan nytta.  
- Bostadsnära, (280 ha) mark där nyttan för annat ändamål är övervägande och där ekonomin har 
underordnad betydelse.  
- Naturvårdshänsyn, (250 ha) mark där naturvårdsmålet är styrande. 
 
Ur naturvårdssynpunkt indelas den produktiva marken enligt följande målklasser i den 
gröna planen 
 o PG Produktionsmål  - Generell hänsyn 
 o PF Produktionsmål  - Förstärkt naturhänsyn 
 o NS Naturvårdsmål   - Skötsel 
 o NO Naturvårdsmål  - Orört 
 
Följande syften ska vara vägledande vid kommunens policy för skogsmarksinnehavet utan 
inbördes rangordning vid motstridiga syften: ekonomi, sysselsättning, markreserv, naturvård, 
socialt värde och kultur. 



Ekonomi 
 
Syfte 
Kommunens skogsbruk ska ge ett jämnt och långsiktigt ekonomiskt positivt flöde. 
Verksamheten skall bedrivas med hänsyn till det lokala näringslivet och dess utveckling. 
Kommunen skall verka för att utveckla de skogliga värdena. 
 
Må1 
Den totala avverkningsvolymen skall understiga tillväxten under den närmaste 10-årsperioden. 
Skogsbruket ska bedrivas med bästa möjliga metoder utifrån effektivitet och miljösynpunkt. 
Inom tätortsnära och bostadsnära områden anpassas den ekonomiska avkastningen till de 
förutsättningar som gäller för respektive område. 
 
Sysselsättning 
 
Syfte 
Kommunens skogsbruk ska delvis nyttjas för sysselsättning inom kommunens verksamhet samt 
utgöra en resurs på den lokala arbetsmarknaden. 
 
Mål 
De manuella arbetena ska inriktas på återväxtåtgärder och den tätortsnära verksamheten. 
Avtal upprättas med naturbruksgymnasiet om en årlig avverkningsvolym. 
 
Naturvård 
 
Syfte 
Skogsskötseln skall verka för att upprätthålla en biologisk balans i naturen. 
 
Må1 
Skogsbruket ska vara miljöcertifierat (certifierat enligt PEFC 2005). 
Inom en 10-års period ska 8% av den produktiva arealen vara beskogad med löv. 
Minst 7 % av den produktiva arealen ska tillhöra målklasserna NO, NS, senast 2010. 
Andelen skog äldre än 120 år ska långsiktigt uppgå till minst 8 % av arealen. 
 
Markreserv 
 
Syfte 
Kommunens skogsmarksinnehav ska tjäna som markreserv för bebyggelse av olika slag samt ge 
möjlighet till bytesmark vid behov av tillköp för ändamål av allmänt intresse. 
 
Mål 
Kommunen ska behålla och aktivt komplettera skogsmarksinnehavet där översiktsplanen anger 
bebyggelse eller industriändamål. 
I kommunens markreserv ska finnas ett antal skogsskiften Iämpliga som bytesobjekt. 
Komplettering av innehavet ska främst göras i anslutning till det befintliga egna tätortsnära 
innehavet. 
 
 



Socialt värde 
 
Syfte 
I den tätortsnära miljön ska skötseln präglas av hänsyn till människors intresse av att vistas i 
naturen. 
De sociala värdena skall beaktas i de natursköna miljöerna, exempelvis Ljusnans dalgång. 
 
Mål 
Inom varje tätorts närområde bör vandringsstigar anläggas, där det bedöms vara lämpligt. 
Skogsbruket ska anpassas vid anläggningar för rekreation och friluftsliv så att det befrämjar 
anläggningen. 
Allmänhetens önskemål ska särskilt beaktas i den tätortsnära miljön och skötseln skall präglas av 
stor variation. 
Inom varje skolort bör det finnas en plats avsatt för Skogen i skolan. 
Kommunen skall medverka vid Skogens dag när den arrangeras inom kommunen. 
 
Kultur 
  
Syfte 
Vid kulturlämningar ska skogsbruket präglas av hänsyn och försiktighet för att bevara 
kulturvärdet. 
 
Må1 
Kulturminnen och kulturmiljöer i skogen ska bevaras och om möjligt utvecklas. 
Kunskapen/informationen om kulturvärden inom kommunen ska öka, såväl internt som externt. 
Alla hänsynstaganden ska vara uppdaterade i gröna planen och vid behov vara markerade i 
naturen. 
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