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Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-30, § 129 
 

Skogspolicy för Ljusdals kommun skogsinnehav 
 
Inom Ljusdals kommun finns ca 430000 ha produktiv skogsmark.  Kommunens 
markinnehav uppgår till ca 5100 ha exklusive diverse mark i de centrala delarna av 
tätorterna. Av dessa är ca 4400 ha produktiv skogsmark. Övrig mark utgörs av t ex 
inägor, myrmark eller kraftledningsgator mm. 
Innehavet har en splitrad arrondering där skogarna är spridda över kommunens 
samtliga delar och bestående av en hel del skiften, några med mycket små arealer. 
Det förekommer dock några väl sammanhållna större skiften. De största arealerna 
återfinns i Los och Färila kommundelar. 
Åldersklassfördelningen är mycket ojämn. En stor del av skogsinnehavet har en ålder 
som överstiger 120 år men endast relativt små arealer i åldrarna mellan 90-119 år.  
Det samlade virkesförrådet uppgår till knappt 600000 m3sk med en tillväxt på ca 
20000 m3sk/år. Tall är det trädslag som dominerar kommunens skogar och utgör ca 
65 % av volymen. 
Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt PEFC via Skogcertifiering Prosilva AB 
med medlemsnummer S1111. 
 

Kommunens skogsägande syftar till att uppnå mål för: 

Sociala värden 

Skogen i allmänhet och bostadsnära skogar och tätortsnära skogar i synnerhet ska 
bidra till rika möjligheter för friluftsliv, rekreation och upplevelser. Därigenom skapas 
attraktiva boendemiljöer för kommunens invånare och uppskattade besöksmål för 
kommunens invånare och turister.  
 
• Kommunens skogar ska vara framkomliga, tillgängliga, varierade till sin struktur och 
ge avkoppling, skönhetsvärden och naturupplevelser.  
• Kommunen ska stimulera användning av skogen i undervisning, t.ex. som 
skolskogar.  
• Höga krav på trygghet och säkerhet ska gälla i bostadsnära skogsområden där 
riskträd tas ner och god genomsikt skapas.  
• Kulturlämningar ska bevaras och synliggöras för att ge besökande möjlighet att 
återkoppla till det historiska landskapet.  
 

Biologisk mångfald  

Naturvärden och biologisk mångfald ska upprätthållas och utvecklas. Förvaltning av 
skogen ska bidra till att uppfylla nationella, regionala och kommunala miljömål. 

Kommunen ska bidra till balanserade viltstammar. 

• Biologisk mångfald ska värnas och upprätthållas, t.ex. genom avsättning av skog 
för naturvård och hänsynszoner.  
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• Kommunens reservat och nyckelbiotoper mm ska bevaras och utvecklas genom fri 
utveckling eller olika typer av skötsel, som i sin tur kan skapa nya naturvärden i 
framtiden.  
• Mängden död ved och lövträd i kommunens skogar ska öka.  

 

Markreserv och virkesproduktion  

Kommunens skogar utgör markreserv vid framtida exploatering eller som bytesmark 
när privatägd mark behöver tas i anspråk.  
 
Kommunens skogar ska skötas med höga ambitioner vad gäller produktion och miljö. 
Skötseln skall präglas av variation och med de trädslag och metoder som är lämpliga 
för ståndorten. Skogen ska långsiktigt leverera en hög avkastning och 
värdeutveckling samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls 
• Ett ekonomiskt långsiktigt och hållbart skogsbruk ska bedrivas på sådana 
skogsmarker som har ett begränsat värde för friluftsliv, kulturmiljö och biologisk 
mångfald.  
• Särskilt dessa marker kan vara aktuella som bytesmark inom kommunens 
markreserv.  
 

Områdesindelning 

Kommunens skogar delas in i fyra skötselzoner. Var och ett av dessa områden har 
sina egna förutsättningar och därmed skötselambitioner. 
 

Bostadsnära skog  
Denna skog omger många bostäder och ska skötas för trivsel. Normalt är zonen upp 
till ca 100-150 m bred. Tillgänglighet är viktigt liksom att en attraktiv boendemiljö 
skapas och upprätthålls. Skogen ska upplevas som trygg och säker.  
 

Tätortnära skog  
Generellt finns den tätortsnära skogen inom ca 1 km från bebyggelse men 
tillgängligheten är viktigare än avståndet till den. Skötselns främsta mål i denna zon 
är att skapa stor variation i trädslagssammansättning, underväxt och skogstyp.  
 

Naturvärdesskog  
Reservat, nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden ska undantas från 
regelrätt skogsbruk. Merparten utgörs av skog som ska bevaras eller utvecklas 
genom fri utveckling. I den mån någon skötsel krävs, ska det vara för att efterlikna 
någon form av störning eller frihuggning för att lyfta fram enskilda biologiskt 
värdefulla träd. 
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Produktionsskog 
Produktionsskog är det som inte är bostadsnära, tätortsnära eller naturvärdesskogar. 
Den ska skötas med variation och med de trädslag och metoder som är lämpliga för 
ståndorten. Den ska långsiktigt leverera en hög avkastning och värdeutveckling 
samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. 

 
 
 
 


