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FÖRVALTNING AV SKOG I ANSLUTNING TILL TÄTORT. 

 

Då Naturskyddsföreningen i Södermanlands län tillsammans med OKE fått tillfälle att lämna 

synpunkter på projekt förvaltning av tätortsnära skogsområden, tar vi tacksamt tillfället 

tillvara med synpunkter enligt nedan. 

 

Landskapsförvaltning enligt vårt sätt att se, bör sträva mot samlad samhällsnytta. Inget 

konstigt med det. Sammanfaller säkert med detta projekts syfte. Vad vi i detta sammanhang 

ändå vill lyfta fram, är de betydande möjligheter vi ser att med små medel berika fågelfaunan 

och därmed upplevelsevärdet för människor. 

Förvaltningen av skog bör stödjas på i huvudsak tre ben. 

1. Långsiktig hållbarthet. Dvs. förvaltning som inte äventyrar bärande ekosystemtjänster.  

2. Produktion av råvaror till industri och energisektor. 

3. Produktion av hälsa, välmåga åt människor. 

Det är numera välkänt, modern forskning talar ett tydligt språk, att vistelse i levande natur 

främjar människors välmåga. Hur levande natur är eller kan vara bestäms i väldigt hög grad 

av markutnyttjandet. Att i anslutning till tätort i högre grad än annars prioritera ett brukande 

som leder till ökad variation jämfört med den rationella skogsproduktion som bedrivs i 

landskapet i övrigt, bör enligt vårt sätt att se, vara helt i linje med en förvaltning med målet 

maximerad samhällsnytta.  

Vi vill med detta säga att vi inte vill och heller inte tror på att lägga någon slags ”död hand” 

över skog i tätortsnära läge. Vad vi vill rekommendera är att brukande av sådan skog sker på 

ett betydligt mera ståndortsanpassat sätt, än vad som blir mer och mer regel i dagens 

plantageskogsbruk. Vi vill förorda en produktion betydligt mera inriktad mot lövskog.  

 

I tätortnära lägen finns ofta skog, i större eller oftare mindre områden, som av olika 

anledningar inte brukats effektivt. Dessa områden har på grund av sina speciella 

omständigheter i regel betydande naturvärden som erbjuder mera omväxlande 

upplevelsevärden. Naturvärden, upplevelsevärden, i form av lövrika blandskogar och överårig 

tall, som det tar många decennier, ja i tallens fall mer än 100 år att ”återskapa”. Vi ser det som 

oerhört viktigt att inventera och att tillvarata dessa värden. 

 

Eskilstuna kommun har visat stor klar- och framsynthet när det gäller tillvaratagandet av 

tätortsnära marker i form av reservat och LIP-åtgärder för just skäl som de vi här nämner. Vi, 

OKE, har i detta sammanhang erbjudit att ställa upp som guider och visa fågellivet för 

kommuninnevånarna. Detta som ett led för att vidmakthålla det utmärkta initiativ 
kommunsatsningen innebär. 

 

 



Lövrika tätortsnära skogar finns, till exempel Gråbergsparken, utmed östra sidan av 

Västerleden. Parkartade mindre skogspartier med relativt åldrig tall finns insprängd ganska 

ofta i södra delarna av Eskilstuna.  

För det  tidigare s k LIP-området väster om Västerleden borde en skötselplan snarast 

upprättas.     

Utmed Hällbyåsen vid rakåsen finns ett utmärkt litet skogsavsnitt med ganska stor skoglig  

variation, som redan idag utnyttjas som strövområde och som med små medel skulle kunna 

göras ännu mer tillgänglig och attraktiv för allmänheten. (stigar och framför allt relevant 

information om områdets biologiska värden)  

Detta är bara några axplock av de tätortsnära områden som skulle kunna tas till vara både för 

att ge människor i närheten till goda naturupplevelser samtidigt som de i tätortslandskapet kan 

tjäna som refuger inriktade på lövinriktad naturskog  anpassad efter de ståndorter som varje 

område besitter . 

 

Sammanfattningsvis. Eskilstuna kommun förhållandevis har bra tillgång till 

upplevelseområden, med goda förutsättningar att för kommuninnevånarna göra något bra 

ännu mycket bättre.     
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