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Sammanfattning 

Huvudsyftet med arbetet var att beskriva förvaltningen av kommunägda 

skogar inom Uppsala län med avseende på planering, skötsel, kompetens, 

upphandlingsförfarande och uppföljning av utlämnad entreprenad. 

Arbetet började med en litteraturstudie av befintligt material i ämnet. Därpå 

följde sju stycken intervjuer genom personliga möten med varje kommuns 

skogligt ansvarige tjänsteman, intervjuerna spelades in. 

Resultatet från intervjuerna visade att kommunerna saknar eller inte 

använder bra planeringsverktyg. De verktyg som finns i form av 

skogsbruksplaner, ofta i pappersformat och dåligt uppdaterade, är inte 

anpassade efter de specifika behov kommunerna har i frågan om rekreation, 

allternativa skötselmetoder, tätortsnära anpassning och exploateringsmarker. 

Skogsbruksplanerna användes aktivt av endast en av de sju undersökta 

kommunerna. 

Exploateringen inom kommunerna gör det svårt att hålla en långsiktig 

skogsskötselstrategi, skogen är inte prioriterad. De större 

skogsvårdsinsatserna hanteras av alla kommuner genom externa 

entreprenörer, i fyra  kommuner finns mindre arbetslag. 

Den tätortsnära skötseln ställer specifika krav och skiljer sig från den skötsel 

som sker i produktionsskogen, skog där generell hänsyn visas. 

Skogsskötselmässiga åtgärder i tätortsmiljöer ger upphov till konflikter, 

arbetet kring hanteringen av dessa konflikter inom kommunen upptar 

resurser. 

Alla kommuner har inte ett certifierat skogsbruk och detta är i vissa fall ett 

aktivt val. Kompetensen hos de skogligt ansvariga på kommunerna är 

diversifierad och den formella skogliga kompetensen är låg, endast en av sju 

har en skoglighögskoleutbildning. 

Skogsbrukstjänster upphandlas och leder till ramavtal men i två av 

kommunerna utnyttjas endast direktupphandlingsförfarandet då det 

sammanlagda behovet av skogsbrukstjänster är litet. Fyra av kommunerna 

göra uppföljningar av den entreprenad som upphandlats, detta genom att 

besöka bestånden i fält, det är dock inte en prioriterad uppgift och sker i 

vissa fall mer sporadiskt. 
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Summary 

The main purpose with this study was to describe the management of 

commune owned forests in Uppsala County regarding the planning, 

silvicultural, competence, and procurement processes and the follow up of 

procured contractors. 

The work began with a literature review of existing material on the subject. 

This was followed by seven interviews through personal meetings with each 

commune and its forestry manager official, the interviews were recorded.  

The communes did not have or did not use good planning tools. And the 

tools found in the form of forest management plans, often in paper format 

and poorly updated, were not adapted to the specific needs of the communes 

in terms of recreation, alternative forest management practices, urban 

adaptation and development land. Furthermore the forest management plan 

was utilized actively by only one out of seven municipalities. 

Exploitation of the communes makes it difficult to keep a long-term forest 

management strategy; the forest is not a priority. Forest management is 

handled by outside contractors, but four of the communes had their own 

internal forest management teams. 

The urban forest management sets specific requirements and differs from 

that occurring in the production forest. Silvicultural actions in urban areas 

can give rise to conflicts, the handling of these conflicts takes up resources 

within the commune staff  

Not all communes were certified in a forest management quality system and 

this was in some cases an active choice. The qualification of the forestry 

manager officials of the communes was in general diversified and the formal 

forestry qualifications were low, only one out of seven had a formal 

university degree in forestry. 

The procurement of forestry services most often leads to frame agreements, 

but in two communes direct procurement is use because the total need for 

forestry services is small. Four of the communes do follow up on the 

procured forestry services by e.g. visiting the forest after a thinning, it is 

though not a priority and it is managed sporadically in some cases. 
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Abstract 

Detta är en intervjustudie om skoglig förvaltning inom Uppsala läns 

kommuner med fokus på planering, skötsel, kompetens, upphandling och 

uppföljning. Studien visar att det saknas bra planeringsverktyg och de som 

finns används generellt passivt, skötseln i den tätortsnära skogen är 

anpassad, den formella skogliga kompetensen är låg, upphandling sker som 

ramavtal och direkt-upphandling samt utlämnad entreprenad följs upp i 

någon form.  

Nyckelord: Kommunägd skog, tätortsnära, planering, skötsel, upphandling, 

uppfölning. 
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Förord 

Detta examensarbete genomfördes vid institutionen för skog och träteknik 

vid Linnéuniversitetet i Växjö och utgör en del av min kandidatexamen. 

Arbetet omfattar 15 hp på C-nivå och behandlar ämnet skog och träteknik. 

Denna studie har inte genomförts på uppdrag av någon extern intressent, 

utan den är driven av författarens intresse för kommunernas skogliga 

förvaltning. Författaren driver ett mindre skogsvårdsföretag på deltid.  
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Introduktion 

Begreppet kommunägd skog definierades av jägmästare Alfred Wigelius 

(1935) som samtliga kommuninvånares samfällda egendom. Detta skiljer 

kommunskogen från andra s.k. allmänningsskogar där befogenheter och 

deltagande är bundet till ägandet av skogsmark (Lidestav, 1994).  

Det sammanlagda skogsinnehavet hos landets 290 kommuner är ca 320 000 

ha och av detta utgör ca 180 000 ha (56 %) tätortsnära skog. Medelarealen 

skogsinnehav är ca 1900 ha och skogens huvudsyfte är produktion följt av 

rekreation (Lundqvist, 2005). 

Enligt statistiska centralbyrån definieras en tätort som ett område med minst 

200 personer som bor max 200 meter ifrån varandra (SCBs hemsida, 2012-

02-21).  

Av landets kommunägda skogar anses ca 60% utgöras av tätortsnära skog 

(Lundqvist, 2005). Hur begreppet tätorsnära skog definieras varierar något 

mellan olika aktörer.  

En tätortsnära skog kan avse ett skogsområde som ofta besöks genom att det 

finns leder, rastplatser, naturstigar, motionsleder och parkeringar som 

underlättar och höjer besöksfrekvensen (Svenska FSC, 2010).  

Skog som finns nära intill och inom en tätort där det primära syftet är 

rekreation. Den yttre gränsen styrs av människors nyttjande mer än faktiskt 

avstånd (Rydberg & Aronsson, 2004).  

Naturskyddsföreningen detaljerar definitionen med ett avstånd på 3 km från 

tätort men säger samtidigt att i områden där det är brist på tätortsnära skog 

kan avståndet vara större än 3 km (Naturskyddsföreningens hemsida, 2012-

04-21). 

De tätortsnära skogarna har sitt ursprung i  de tidigare produktionsskogar, 

vilket tydligt framgår av deras karaktär. I städers centrala delar är skogarna 

ofta gamla och enskiktade till skillnad från ytterområden där skogen är 

yngre, till följd av den expansion som skedde på 60- och 70-talet. Under 70-

talet togs t.ex. gammal igenplanterad åkermark i anspråk för att skapa 

grönområden (Rydberg & Aronsson, 2004). 

Skogsskötsel av tätortsnära skog skiljer sig från hur den utövas i produk-

tionsskogen på ett antal punkter bl.a. genom ett generellt större lövinslag, 

stigar och avlägg rensades från ris, skonsammare drivningsmetoder och 

markberedning utförs i liten omfattning (Hultman, 1974). 

Att vara förvaltare och sköta en tätortsnära skog kräver stor kännedom om 

människor och deras behov utöver kunskap om växter, djur och mark. 

Önskemål och åsikter kring hur skog bör skötas, hos enskilda medborgare, 

är minst sagt diversifierad. Att vara en empatisk (medkännande) förvaltare 

med god kommunikationskompetens är viktigt, detta för att kunna sätta sig 

in i människors relation till sin skogsmiljö (Rydberg & Aronsson, 2004). 
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Det viktigaste råd som kan ges till en förvaltare av tätortsnäraskog är att 

säkerställa att det finns tydliga mål att arbeta emot, för att möjliggöra god 

prioritering på beståndsnivå, samt att dessa mål kommuniceras med ortens 

invånare (Rydberg & Aronsson, 2004). 

Skogens sociala värden som naturturism, attraktiva boendemiljöer och bättre 

folkhälsa ligger i tiden. Framtidstron ligger också i ett större fokus på de 

sociala värdena samt ett mer mångsidigt skogsbruk där kunskapen kring den 

tätortsnära skogens samhällsekonomiska möjligheter behöver lyftas 

(Lundqvist, 2005). 

Skogsbruket har utgjort en oprioriterad del av kommunens verksamhet 

(Lidestav, 1989). 

Många kommuner saknar en mer långsiktig målsättning för sitt 

skogsinnehav. Lidestav (1994) anger två tänkbara anledningar till att många 

kommuner saknar konkret målsättning för sitt skogsbruk. Det ena är att en 

målsättning ses som en restriktion eller eftergift om hur resursen skog ska 

skötas. Den andra är helt enkelt avsaknad av kompetens bland beslutsfattare, 

förvaltare och nämnder. Endast 25 % av kommunens tjänstemän har skoglig 

högskoleutbildning (Lundqvist, 2005). 

Stora kommuner har historiskt haft en tydligare målsättning med sitt 

skogligainnehav jämfört med mindre och många kommuner har drivits utan 

en bestämd målsättning. De som har haft en målsättning riktade den främst 

mot hänsyn till friluftsliv, bebyggelse och naturvård (Lidestav, 1989). 

Ett informationsflöde och en dialog med berörda kommuninvånare sker 

vanligen före och efter skogsbruksåtgärder. Detta för att vanliga 

konflikthärdar är och har varit frågor kring ris på stigar, markberedning, 

spårbildning och ovisshet kring ingreppens omfattning och syfte (Hultman 

(1974). 

Kommunerna har saknat bra planeringsverktyg som kan ta hänsyn till 

kommunens sektorövergripande roll (helhetssyn), ta hänsyn till lokala 

förutsättningar, ge utrymme för alternativa skötselmetoder och vara 

konfliktavslöjande. Ett bra planeringsverktyg behöver vara utformat så att 

ickespecialister (generalister) aktivt kan delta i den skogliga 

beslutsprocessen, verktyget bör också underlätta samverkan och dialog 

(Lidestav, 1990). 

Historiskt och av tradition har skogsvårdsstyrelsen haft en framträdande roll 

i kommunskogarnas planering, då de har framhållits som ett opartiskt organ 

(Lidestav 1994). 

Generellt sett innebär kommunens innehav av tätortsnära skogsmark att det 

är enklare att genomföra byggande av bostäder, anläggningar o.dyl. 

(Lidestav 1994). Bakgrunden till att många kommuner innehar skogsmark är 

just behovet av exploatering för bostäder och industrier. Den under 60-talet 

förutspådda expansionen kom att bli betydligt mindre än de arealer skog 

som då anskaffades (Lundqvist, 2005). 
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PBL 

För att hantera kommunens utveckling har varje kommun en översiktsplan, 

enligt Plan & Bygglagen (Notisum, 2012-05-01), som syftar till att ge en 

vision om hur mark och vatten långsiktigt ska användas och skötas samt för 

hur den byggande miljön ska utvecklas. Denna plan ska vara vägledande, ej 

juridiskt bindande, i beslut som kommunen ställs inför (Boverkets hemsida 

2012-03-16).  

Största delen av förvaltningen sker av externa entreprenörer och 89% har en 

skogsbruksplan men saknar generellt långsiktiga strategier för den 

kommunägda skogen (Lundqvist, 2005). Vidare behöver skogsskötseln i 

större utsträckning anpassas till invånarnas önskemål (Lundqvist, 2005). 

LOU 

Det primära syftet med den offentliga upphandlingen i lagen om offentlig 

upphandling (LOU) är att åtnjuta de affärsmässiga fördelar som en 

konkurrensutsatt marknad genererar (Notisum, 2012-05-01). Samtidigt 

erbjuder kommunerna leverantörer, att i varje upphandling konkurrera på 

lika villkor. LOU reglerar upphandlingsförfarandet för kommunerna och 

bygger i huvudsak på ett EU-direktiv om offentlig upphandling (Fryksdahl 

& De Joung 2012). 

De två existerande huvudalternativen är direktupphandling eller att ingå ett 

ramavtal. Dessa skiljs åt genom ett fastställt kontraktsvärdesbelopp 

(tröskelvärde) som för LOU går vid strax under 300 000 kr exklusive moms 

(Fryksdahl & De Joung 2012). 

Vid en direktupphandling ställs det inga legala krav på något 

anbudsförfarande (2 kap. 23 § LOU).  

Enligt LOU är ett ramavtal, ett avtal som ingås mellan en myndighet och en 

leverantör där villkoren ligger fasta under en bestämd tid 

(Konkurrensverkets hemsida 2012-04-20).   

Den offentliga upphandlingen utgår från fem principer: icke diskriminering, 

likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. I 

korthet betyder det att det är förbjudet att direkt eller indirekt särbehandla 

leverantörer. Alla leverantörer måste få tillgång till samma information vid 

samma tidpunkt. Kommunen är skyldig att vara öppen om upphandlingens 

fortskridande. De krav som ställs på en leverantör i förhållande till vad som 

upphandlas ska vara realistiska (Fryksdahl & De Joung 2012). 

Upphandlingsprocessen börjar med att påvisa ett behov samt en utredning 

kring hur behovet kan mötas (figur 1). Upphandlingen annonseras ut med 

tidsfrist, sedan sker ett urval av lämplig leverantör samt en 

lämplighetsbedömning. När beslut är taget tilldelas den utvalda 

entreprenören kontraktet.  Sedan följer avtalsperioden med uppföljning. 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och övervakar den offentliga 

upphandlingen (Fryksdahl & De Joung 2012). 



  

 

11 

Nicklas Bergström 

 

Figur 1. Upphandlingsprocessen (Fryksdahl & De Joung 2012). 

Uppsala län 

Uppsala län består av åtta kommuner, Älvkarleby, Tierp, Heby, Östhammar, 

Uppsala, Enköping, Håbo och Knivsta, med ett sammanlagt skogsinnehav 

på 7623 ha (tabell 1) (Enköpingskommun ej inräknad). Kommunerna äger 

skogar som är både tätortsnära, med dess speciella krav på skötsel och 

hänsyn samt skogar som ligger mer i ytterområden, där inriktningen är mer 

traditionellt produktionsinriktad. I länet bor ca 300 000 personer som i högre 

eller lägre grad påverkas av kommunernas skogsförvaltning. 
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De undersökta kommunerna i korthet 

I tabell 1 ges en översikt av, målsättning, invånarantal, yta och kommunägd 

skogsareal av de undersökta kommunerna.  

Tabell 1. Kommunöversikt Data från Lantbruksfakta (2010), Naturskyddsföreningen (2010) samt 

kommunernas översiktplaner.  

Kommun Målsättning Antal invånare Yta Skogsareal kommunägd 

Älvkarleby Att lyfta fram  
den tätortsnära 
skogen 

9 100 21 000 120 

Tierp Rekreation & 
framtida exploatering 

21 000 155 000 720 

Östhammar ? 

 

20 400 147 000 1 000 

Heby Produktion med 
hänsyn till  
rekreation och naturvärden 

13 400 117 200 900 

Uppsala Rekreation 190 700 219 000 4 000 

Enköping - 39 000 118 400 - 

Håbo Rekreation 19 200 14 300 383 

Knivsta Rekreation 14 300 28 300 500 
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Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att beskriva förvaltningen av kommunägda skogar 

inom Uppsala län med avseende på skillnader och likheter i planering, 

skötsel, kompetens, upphandlingsförfarande av entreprenad och uppföljning 

av utlämnad entreprenad 

Avgränsningar 

I Sverige finns det i dag 290 kommuner (SKL, 2012) och i denna studie 

ligger intresse och fokus på de åtta kommuner som utgör Uppsala län. 

Anledningen till detta urval är den geografiska närheten dessa kommuner 

utgör till författarens hemort. De frågeställningar som utgör 

intervjuunderlaget är begränsade. De omfattar allmänna frågor om planering, 

skogsskötsel, kompetens, upphandlingsförfarande och uppföljningsarbete.  

En av kommunerna i länet ville inte ställa upp på intervju och togs därför 

inte med i denna studie, i förekommande fall redovisas detta som n/a. 
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Material och metod 

Skogsansvariga kommuntjänstemän i Uppsala läns åtta kommuner valdes ut 

för studien varav sju deltog.  

Då den undersökta populationen begränsades till sju kommunskogs-

tjänstemän valdes studien att genomföras som personliga möten genom 

inspelade, semistrukturerade intervjuer. Metodvalet gjordes innan kontakten 

med respondenterna påbörjades. Intervjuerna genomfördes under perioden 

mars-maj, 2011. 

Med utgångspunkt i Trost (2010) framarbetades ett intervjuunderlag  

(bilaga 1). Trost framhåller följande basala utgångspunkter inför skrivandet 

av intervjuunderlag och genomförandet av intervjuer: Att så långt möjligt 

ställa enkla, raka och öppna frågor, inte ställa provocerande eller ledande 

frågor, aldrig tillrättavisa eller ifrågasätta respondenten, vara ärligt 

intresserad av vad respondenten säger och att nyfiket ställa följdfrågor utan 

att använda formuleringen ”Varför” utan i stället använda uttryck som 

”Berätta vidare”, ”Hur menar du då”, ”Vad betyder det” eller ”Nu hänger jag 

inte med”  

Genomförandet i korthet. Kommuner i Uppsala län valdes ut, av praktiska 

skäl, för intervjuer. En intervju mall utarbetades. Skogsansvariga på 

kommunerna identifierades via telefonväxel och kontaktades sedan för att 

bestämma möte. Vid mötet genomfördes intervjun som också spelades in 

och sedan skrevs ner. Resultatet behandlades i Excel för strukturering av 

svar på frågorna samt för att ge stöd under andra delar av 

rapportskrivningsprocessen. 

Under ett par veckor, parallellt med litteraturstudier i ämnet, nedtecknades 

löpande och utan inbördes ordning uppkomna frågor likt en idéstormning. 

Frågorna växte fram ur författarens intresse av det aktuella ämnet med avsikt 

att belysa studiens syfte. Frågorna bearbetades och formulerades sedan 

utifrån det som redovisas under rubriken intervju i detta kapitel. Sedan följde 

en urrensning och gruppering av frågorna under respektive ämnesområde.  

Tid lades ner på att få ett så naturligt flöde i de nedtecknade frågorna som 

möjligt. Nio frågor gavs högre prioritet än övriga, detta för att på förhand 

veta var prioriteringen ligger i händelse av att intervjutiden skulle rinna iväg. 

Den intervjutid som sattes upp som utgångspunkt var 30 minuter. Tiden 30 

minuter valdes utifrån att inte ta upp allt för långtid av respondenten avvägt 

mot att få ett substantiellt och bearbetningsbart (inte allt för omfattande) 

inspelat material. Frågorna prövades inte på någon utvärderingsgrupp eller 

person innan de skarpa intervjuerna startade. 

De sju intervjuerna planerades utifrån att boka in de tre kommunerna i norra 

delen av länet på en dag samt de två kommunerna i södra delen av länet på 

en annan. För att minimera restiderna som varierar mellan 55 och 70 minuter 

med bil. De geografiskt två närmaste kommunerna genomfördes som en 

kortare eftermiddagsaktivitet, då dessa nås på en relativt kort tid. 
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Intervjuerna genomfördes hos respondenten och dennes arbetsplats (kontor) 

eller passande kafé. 

Kommunerna har hemsidor med bl.a. information om kontaktuppgifter. 

Samtal till den kommunens växel har sedan bidragit med kontaktuppgifter 

till de skogligt ansvariga personerna på respektive kommun.  Dessa 

kontaktades initialt per telefon och vilket resulterade i en dialog som 

fortsatte, i de flesta fall, via mail, för att hitta lämpliga besöksdatum. Ett 

mail, med avsikten att bekräfta och tacka respondenten, skickades 

omedelbart efter att första telefonkontakten tagits. 

Dagen innan den aktuella intervjun mailades respondenten för att påminna 

om det som tidigare blivit överenskommet. 

Respondenten fick inte ta del av något material innan själva intervjun, mer 

än det övergripande syftet som författaren delgav denne per telefon vid 

första kontakten samt en kort sammanfattning i ett återkopplande mail 

(bilaga 10). Det syfte som meddelades per telefon bestod av författarens 

intresse för den aktuella kommunens skogsskötsel, vidare deras 

upphandlingsförfarande och uppföljning av den utlämnade entreprenaden.  

Vid intervjutillfället tillfrågades respondenten först om denne accepterade 

inspelning, med motiveringen att ge stöd åt författarens minne och att öka 

precisionen i det insamlade materialet. Respondenten blev också informerad 

om att det inspelade materialet endast skulle avlyssnas av författaren och att 

respondenten i det skrivna dokumentet skulle garanteras anonymitet. 

Vid inspelning användes bärbar dator med en mindre mikrofon (diskret) 

inkopplad till datorns sida. Det i WIN 7 tillgängliga programmet 

”Ljudinspelaren” utnyttjades för att fånga ljudfil. Med utgångspunkt i de 

frågor som sammanställts (bilaga 1) genomfördes intervjuerna. Frågorna 

ställdes inte nödvändigtvis i den ordning som redovisas i bilaga 1, men de 

hjälpte till att hålla den röda tråden under intervjun. Utöver detta tilläts i 

samtalen avsteg från intervjumaterialet för viss explorativitet av icke 

förutsägbara och intressanta frågeställningar. 

Databehandling 

Intervju & metod vid transkribering 

Löpande nedtecknades materialet genom att lyssna till de ljudfiler som 

spelats in. Ambitionen har inte varit att skriva ner materialet in extenso 

(fullständigt) utan vissa förenklingar har gjorts. Ambitionen var att 

dokumentera det som framkom under intervjuerna som en noggrann 

sammanfattning. Viss omstrukturering har också gjorts för att anpassa 

materialet och för att underlätta den senare analysen. I många fall har svaren 

kommit i annan ordning, jämfört med intervjumallen (bilaga 1) och dessa 

har då strukturerats. Svaren har sorterats utifrån den löpnummerordning som 

intervjumallen är uppbyggd efter. Alla frågor i intervjumallen har inte alltid 

kunnat besvaras av respondenten. 
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Analys 

Respondenternas svar kopierades in i en Excel-tabell där varje respondents 

svar, på ett överskådligt sätt, placerades i löpnummerordning vid sidan av 

varandra.  

När respondenternas svar överskådligt kunde granskas identifierades 

nyckelord och meningar, genom att skriva ut sammanställningsraden och 

med hjälp av understrykningspenna markera nyckelord och meningar. 

Analysen inriktades på att hitta tydliga likheter och skillnader mellan 

respondenternas svar. Utkomsten av detta analysarbete har sedan 

presenterats i resultatkapitlet. För det kompletta intervju utskrifterna se 

bilagorna 2-8. Ambitionen har varit att balansera respondenternas utrymme. 

Konfidentiellt 

Det inspelade materialet från respondenterna kommer att raderas vid 

färdigställandedatum av detta examensarbete. Respondenten behandlas 

genom hela detta dokument med anonymitet. Respondenter kommer att 

adresseras som kommuntjänsteman oavsett om det rör sig om en kvinna eller 

man
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Respondenterna 

Respondenterna utgjordes av 4 st män och 3 st kvinnor med varierande bakgrund, 

ålder och befattning. 

R1 

Driftschef och ansvarig för gator, vägare, parker, skog och lekplatser. Lång 

praktisk erfarenhet av sågverksindustrin, transporter, tätortsnära små bruk. 

Ingen formell skoglig utbildning dock ett antal kortare kurser. 

R2 

Relativt nyanställd marksamordnare (administrativ). Stor roll som innefattar 

all mark inom kommunen (dock inte gata och park), försäljning av mark 

(industri, villa mark), tillhandahålla lekplatser, utemiljöer, tätortsnära skog 

till viss del. Ingen skoglig bakgrund. Har gått kurs i skogens mångfald via 

SVO och sammarbetar med kommunekologen i skogliga frågor. 

R3 

Driftschef, har jobbat praktiskt med skog sedan 1975, arbetsledare i dag, ej 

skogligt utbildad, dock kortare utbildningar. Gick med Skogsstyrelsen och 

stämplade skog från början. 

R4 

Landskapsarkitekt med en bred roll, ansvarig för park och grönytor, skötsel, 

underhåll, drift och utveckling. Är även kommunens enda trafikhandläggare 

samt ansvarig för bostadsplanering, detaljplaner samt kommunens skog. 

Ingen formell skoglig utbildning. 

R5 

Skogvaktare (jägmästare) i nuvarande tjänst och tidigare, även erfarenhet av 

arbete inom massa- och sågverksindustri, kring kvalitetsfrågor. Sitter med 

naturvårds-planerare och Åkerfogden samt har medarbetare som är biologer 

i botten. 

R6  

Avböjde intervju 

R7 

Gatuchef, utbildad trädgårdsingenjör med ett brett ansvarsområde: gator och 

vägar, snöröjning, belysning, parker, skogar, lekplatser, badplatser, 

motionsspår, vandringsleder, simhall och ishall. Trivs mycket bra med 

arbetet, brinner för parkfrågor och har ”snubblat in på skogsfrågorna”. Ingen 

formell skoglig utbildning. 
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R8 

Park- och naturansvarig, utbildad landskapsingenjör. Ansvarar för 

kommunens alla gröna ytor samt badplatser, lekplatser, parker, vägar och 

skogsmiljöer. Ingen formell skogligutbildning. 
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Definitioner 

Ett planläggningssystem definieras i denna uppsats som ett system vars syfte 

är att hjälpa till med planering på fastighet och beståndsnivå. Systemet 

bidrar bl.a. genom att ge god överblick över prioriterade skogsvårdsåtgärder, 

upprätthålla bestånds historik och möjliggöra uppdatering av beståndsdata. 

Ett vanligt system är programmet pcSKOG som i grunden är ett GIS system 

där beståndsdata kopplas till ytor i ex ett ortofoto. 

I denna uppsats avser begreppet kommunägda skogar, skogsmark som ägs 

av kommuner eller kommunala bolag. 

Den övergripande (operativ) planeringen avser planering över en längre 

tidsperiod vanligen 1 år men det kan också röra sig om perioder upp till 5-10 

år.  

Att använda en skogsbruksplan aktivt avser att den används som 

beslutsunderlag för skogsbruksåtgärder, hålls uppdaterad, brukas av 

kommuntjänstemannen och inte av den extern entreprenören. Motsatsen 

avser passivt användande. Om båda parter använder planen har inte beaktats. 

Med skogligt perspektiv avses en ambition som sträcker sig över en längre 

tidsrymd, exempelvis upptill ett bestånd omloppstid, och där det finns en 

balans mellan ekonomi, produktion och naturvård. Motsatsen är 

skogsmarker som är sk exploateringsmarker som är svåra att planera 

långsiktigt då de är föremål för just exploatering.  

Skoglig kompetens definieras i denna uppsats som hög hos en tjänsteman 

som innehar en formell skoglig universitets- eller högskole-utbildning. En 

definition är framtagen för att lättare kvantifiera insamlad primärdata.  
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Resultat 

Planering 

Hur sköter kommunen den övergripande planeringen? 

Fyra av kommunerna uppgav att de inte var så delaktiga i den övergripande 

planeringen (Tabell 2). En tjänsteman beskrev att de fick information av 

entreprenören, som också gjort skogsbruksplanen, om vilka områden som 

var aktuella för skogliga åtgärder. Den aktuella kommunen hade också ställt 

entreprenören under ett avkastningskrav (R2, Tabell 2, Bilaga 3). 

I en kommun, där skogsbruksplanen nyligen är upprättad, fanns det en 

ambition att försöka följa den, genom att använda planen som utgångspunkt 

samtidigt som kommunens övriga intressen togs i beaktande (R2, Tabell 2, 

Bilaga 3). Andra intressen kan vara exempelvis exploatering eller rekreation. 

Skogsbruksplanens ”1-or” (en 1:a betyder att en i planen föreslagen åtgärd 

har högst prioritet) lyfts ut och sätts samman till ett upphandlingspaket. 

Kommunens ekolog sitter med vid bedömningar och Skogsstyrelsen 

används som bollplank.  

I en kommun hade Skogsstyrelsen haft en mer framträdande roll som 

planerare och där hade Skogsstyrelsen till uppgift att ta fram en årlig 

åtgärdsplan. Det framkommer också att detta inte alltid har fungerat p.g.a. 

personalomsättningar hos myndigheten (R3, Tabell 2, Bilaga 4). 

En tjänsteman, som tagit på sig skogskötselansvaret efter några års 

stagnation på området, beskrev att det är den anlitade entreprenören som har 

till uppgift att följa skogsbruksplanen och generera en fastställd avkastning 

(R4, Tabell 2, Bilaga 5). Avkastningskravet var fastställt av 

kommunstyrelsen. 

En kommun som mer aktivt använde planprogrammet pcSKOG vägde in 

alla sina ingående planer och utifrån detta togs det sedan fram en årsplan 

över nödvändiga åtgärder Detta kommuniceras sedan med ett antal utvalda 

entreprenörer, men det fortgick även mer kortsiktiga skötselinsatser som 

planeras löpande (R5, tabell 2, Bilaga 6). 

Två kommuner svarade att det inte finns någon fungerande övergripande 

planering av de skogliga åtgärderna, men man önskade förändra detta. En av 

anledningarna var föråldrade skogsbruksplaner som också antyds framtagna 

på felaktiga grunder (ej anpassade för tätortsnära skogsbruk) och har därför 

ansetts obrukbara. En av kommunerna hade bara tätortsnära skog där det i 

majoriteten av fallen blev frågan om manuella skogsbruksmetoder, vilket 

lyfts fram som kostsamt. Skötsel beskrevs som något som sker sporadiskt 

och som inte prioriteras (R7, Tabell 2, Bilaga 7). 

I den andra kommunen skede planeringen genom att åka ut och titta för att 

se vad som behöver göras och i samråd med den lokala entreprenören 
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bestämma ett antal åtgärder (R8, Tabell 2, Bilaga 8). Alltså planeringen sker 

utifrån en kombination av tjänstemannens uppfattning och entreprenörens.  

Hur använder kommunen skogsbruksplanen? 

Sex stycken kommuner använde inte sin skogsbruksplan aktivt (Tabell 2). 

Anledningarna var många men det som utmärkte sig var att innehållet i 

planen inte fyllde sitt tänkta funktion (ej tätortsanpassad), materialet var 

föråldrat, resursbrist och att planen överläts till entreprenören. En kommun 

hade lämnat över hela ansvaret till den lokala entreprenören, ett energi bolag 

(R2, R5, R8, Bilaga 3, 6, 8). 

Vilka planläggningssystem används av kommunen? 

När det kom till planläggningssystem, alltså ett hjälpmedel för planering, 

god överblick och för att bibehålla och uppdaterade beståndsdata, framkom 

det att sex stycken av länets kommuner saknade en fungerande arbetsprocess 

för detta (Tabell 2).  

Två av kommunerna uppger att de hade tillgång till GIS-programmet Solen. 

I en av kommunerna fanns ambitionen att lägga in skogsbruksplanens 

digitala skikt i detta program. I en annan kunde man se möjligheterna med 

att göra det (R2, R8, Tabell 2, Bilaga 3, 8). 

Finns det en långsiktig strategi för kommunens skogliga planering? 

Fem av respondenterna beskrev en bild där det långsiktiga skogliga 

perspektivet saknas eller prioriteras ner framför exempelvis nybyggnation 

(Tabell 2). En kommun beskrev en strategi där de bildade nya reservat och 

säkerställde områden för rekreation. Det framkommer också en bild där det 

tydligt fanns motstridiga intressen, äga skog och mark mot att tillgodose 

kommunens behov av att växa (R3, R5, Tabell 2, Bilaga 4, 6). 

Finns det hinder för långsiktiga strategier? 

Tre av kommuntjänstemännen lyfte fram problematiken kring exploatering 

där det ofta var fråga om kortare planeringshorisonter jämfört med det 

skogliga, med behov av relativt snabba ingrepp för bostäder och industrier. 

Vidare framkommer att historik kring vad tidigare tjänstemän haft för 

strategier och idéer med skogsbrukandet inte alltid fanns dokumenterat. När 

en ny tjänsteman tillträder bryts därmed lätt en koppling till historien och 

kontinuiteten. Vidare var även bristen på resurser i form av budgeterade 

medel och humankapital för att genomföra uppställda planer ett hinder (R4, 

R7, R8, Tabell 2, Bilaga 5, 7, 8) . 

Vad är kommunens huvudsakliga syfte med skogen? 

Fem av kommunerna beskrev att det huvudsakliga syftet med skogen var att 

ge boende tillgång till rekreationsvänliga skogar och naturvärden (Tabell 2). 

En kommun lyfter fram en uttalad målsättning om just detta. Och där 
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målsättning saknades fanns istället ambition och egna initiativ som styrde i 

samma riktning (R5, R8, Tabell2, Bilaga 6, 8). 

Två tjänstemän menade att syftet med skogen var att den ger kommunerna 

större strategisk frihet vid exploatering för nya bostäder, industrier, m.m 

(R3, R4, Tabell 2, Bilaga 4, 5). 

Sammanfattning 

I tabell 2 ges en översikt av det resultat som presenteras i föregående avsnitt.  

Tabell 2. Kommunernas delaktighet i övergripande planering, användning av skogsbruksplan och 

planläggningsystem, långsiktigt perspektiv vid skoglig planering, samt huvudsyftet med skogen 

Kommun 
  Älvkarleby Tierp Östhammar Heby Uppsala Håbo Knivsta 

Övergripande 
planering 

Delaktig  Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

 Var sker 
planeringen  

Externt Internt Externt Externt Internt Saknar 
övergripande 
planering 

Saknar 
övergripande 
planering 

Skogsbrukspla
nen 

Finns en 
skogsbruksplan  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 Hur används 
den aktivt eller 
passivt  

Passivt Passivt Passivt Passivt Aktivt Passivt Passivt 

Planläggnings 
system 

Planprogram Saknas Solen Saknas pcSKOG pcSKOG SQL i GIS Saknas 

 Används det  Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Långsiktighet Skogligt 
perspektiv  

Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

 Hinder Ser inga 
hinder 

Avsaknad 
av historik 

Exploatering Avsaknad av 
plan 

Exploatering Pengar Exploatering 

Huvudsyfte 
med skogen 

Syfte Rekreation Rekreation Exploatering Exploatering Rekreation Rekreation Rekreation 
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Skötsel 

Har kommunen någon uttalad skogsskötselstrategi? 

Frågor kring skogsskötselstrategi målar upp en diversifierad bild. Det 

framgår skillnader mellan de olika kommunernas angreppssätt och 

ambitionsnivå, från ringa skogliga insatser till avancerade ekföryngringar i 

kombination med amträd och stängsling. I en kommun hade de skogliga 

insatserna stått stilla i ett antal år p.g.a. att det saknades personal. I andra fall 

lutade sig kommunen blint på entreprenören och dennes skogsskötselpolicy 

(R3, R4, R5 Tabell 3, Bilaga 4, 5, 6). 

Hur hanteras skogsvården entreprenad eller egna arbetslag? 

De arbetskrävande insatserna över större områden sköttes uteslutande av 

externa entreprenörer. Fem av kommunerna använder eller har använt sig av 

skogsstyrelsens arbetslag, gröna jobb eller någon annan form av 

arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. I fyra av de sju kommunerna 

utfördes mindre skötselinsatser av egen personal. Ofta var det frågan om s.k. 

enstaka träd, skötsel av bryn eller små tätortsnära bestånd (R1, R4 Tabell 3, 

Bilaga 2, 5) 

Hur hanteras det mer tätortsnära skogsbruket? 

I en av de större kommunerna fanns viktig information om parker och 

skogsridåer (tätortsnäraskog) med i det planprogram som användes. I en 

annan låg det i planeringen att ta fram en specifik tätortsnära skötselplan, 

men i de flesta kommuner saknades en specifik tätortsnära skogsskötselplan. 

En metod som användes i vissa fall, i avsaknad av plan, var att helt enkelt 

åka ut till bestånden och titta för att sedan bestämma åtgärd (R2, R5, R8 

Tabell 3, Bilaga 3, 6, 8). 

Den bild som alla sju tillfrågade kommuner beskrev var att den tätortsnära 

skogen hanteras försiktigt och ofta med manuella mer kostsamma metoder. 

Detta då det bl.a. fanns många intressen bland kommuninvånarna att ta 

hänsyn till och många tyckare både professionella och lekmän. Tätortsnära 

skötsel skedde oftast inte med ekonomisk vinst. Exploateringshuggningarna 

kunde ge och ger i stället kommunen gynnsamma ekonomiska tillskott (R4, 

R5 Tabell 3, Bilaga 5, 6).  

Ibland gavs föreningar drifts- och skötselansvar över ett helt område, där 

skötselinriktningen utgick från föreningens behov (R2, Bilaga 3). 

Andra krav ställdes på den tätortsnära skogen, några som togs upp var 

säkerheten i skogen (riskträd), anpassning till rekreation, städning av ris, 

hålla stigar rena och att aldrig kalavverka (R5, R8, Bilaga 6, 8). 

Alla tillfrågade kommuner beskrev en anpassning av skogskötseln för den 

tätortsnära skogen. Det framkom bland annat, hos en kommun, ett krav mot 

entreprenören att utnyttja bästa årstiden för drivning och avverkning, för att 

minimera körskador och efterföljande opinion (R2, Bilaga 3).  
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Vidare framkom att det vid en avverkning lämnades kvar mycket skog med 

hänsyn till kommuninvånarna och deras rekreationsintressen. Andra 

kommuner som innehar bestånd, där tidigare historisk skötsel varit s k 

blädning, valde att fortsätta med denna skötselform för att bevara en 

spridning i dimension, ålder och skikt (R5, R8, Bilaga 6, 8). 

Det framkom även att vissa bestånd överhålls, alltså tillåts att bli äldre och 

passera sitt mogna stadie (R5, Bilaga 6). Det mogna stadiet kan sägas vara 

den tidpunkt då ett bestånd i en produktionsskog normalt avvecklas. Vidare 

att en skötselåtgärd som gallring kunde sättas in även i äldre bestånd, vilket 

också ligger lite utanför gängse skogsskötselnormer, men är ett led i det 

allmänna hänsynstagandet för rekreationsintressen. 

En kommun lyfte fram att de inte vill kalavverka en hel avdelning. Vidare 

framkom att markberedning som metod i en kommun används mycket sällan 

trots att föryngringsmetoden att ställa kvar fröträd ofta användes. Denna 

föryngringsmetod är skötselkrävande och det framkom av en intervju att en 

utav nackdelarna med metoden var att den är kostsam (R7, Bilaga 7). 

Trädärenden, i någon form, var ofta återkommande hos alla tillfrågade 

kommuner. En enskild kommuninvånare kan ha önskemål om trädfällning 

eller kraftig beskäring, för att få kvällssol eller bättre tv-bild. I några 

kommuner tillämpades privathuggningsavtal. Där privatpersonen klär sig i 

någon form av entreprenörshatt och lyfter på sig hela ansvaret. Flera 

kommuner lade ner mycket resurser på att hantera enstaka träd men genom 

privathuggningsavtal minskade kommunens kostnader för denna typ av 

åtgärd (R4, R8, Bilaga 5, 8). 

Hur ser kommunens samverkan och dialog ut? 

I sex av kommunerna framkom att skogsskötselåtgärder eller fällning av 

enstaka träd kan ger upphov till konflikter. Flera förvaltare beskrev att 

hanteringen av dessa konflikter är arbets- och tidskrävande. De uppkomna 

konflikterna hanterades genom dialog med grupper och enskild 

kommuninvånare (R4, R5, R8, Tabell 3, Bilaga 5, 6, 8).  

Det var helt uppenbart att enskilda träd och grupper av träd väcker starka 

känslor hos vissa människor (R7, Bilaga 7). 

Önskemål och behov initierades av bl. a. föreningslivet och privatpersoner. 

Utifrån dessa behov inleder kommunen en dialog som sedan kan leda fram 

till en åtgärd (R1, Bilaga 2) 

I en kommun beskrevs en samrådsprocess med Naturvårdsverket, som också 

är lagstadgad. Där antyddes, att om inte premissinstanserna är aktiva, kan 

väsentlig information gå förlorad (R4, Bilaga 5).  

Definiera tätortsnära skog? 

I frågan om hur tätortsnära skog definieras framkom en samstämmighet 

mellan alla de tillfrågade kommunerna. Den gemensamma nämnaren var 

skogens närhet till kluster av bostäder. Vidare tycks lättillgänglighet vara 
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mer avgörande än det faktiska avståndet till skogen. En cykeltur på ett par 

kilometer kan definiera skog som tätortsnära. Karaktären på den tätortsnära 

skogen beskrevs ofta som äldre, högvuxen och gles. En intressant aspekt, 

som beskrevs av en kommun, är vad som inte är att betrakta som tätortsnära 

skog. Ett exempel är en skogsyta inklämd mellan väg och järnväg som i de 

flesta fall är oanvändbar för kommunens invånare (R8, Bilaga 8) 

Beskriv kommunens syn på kvalitetssystem som certifiering? 

På detta område fanns skillnader mellan de olika kommunerna. Tre 

kommuner var inte certifierade (varav en uttryckligen inte är intresserad att 

gå i någon certifiering), en kommun var på väg in i en certifiering, tre var 

inne i systemet. Det certifieringssystem som omnämndes av några 

kommuner var FSC (Forest Stewardship Council) (R3, R5, Tabell 3, Bilaga 

4, 6).  

I en kommun där man inte var certifierad rådde osäkerhet om huruvida 

Skogssällskapet, som förvaltar deras skog, var certifierad eller inte, trots att 

man hade avtal med dem (R7, Bilaga 7). 

Även en viss problematik rörande riskskog har framkommit i samband med 

certifieringen. ”Det är vansinne att ha t.ex. stående död gran i tätortsnära 

skog utan att man får ta ut den”(R5, bilaga 6). Där drev Skogssällskapet en 

dialog med FSC för att få till en förändring. 

I ett fall uttrycktes ett tydligt ställningstagande mot att gå in i en 

certifieringsprocess, då man jobbade utifrån certifieringens miljöaspekter 

ändå och att man inte var intresserad av att öka sin administrativa börda (R8, 

Bilaga 8). 
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Sammanfattning 

I tabell 3 ges en översikt av det resultat som presenteras i föregående avsnitt.  

Tabell 3. Sammanfattande tabell över resultat, skötsel. 

Kommun   Älvkarleby Tierp Östhammar Heby Uppsala Håbo Knivsta 

Skogsskötsel Uttalad 
strategi i 
prod skogen 

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja 

 Anm Entreprenör
s policy 

Minimala 
markskador 

  Alltenativa 
skötsel 
metoder 

 Ej 
karlavverkn
ing 

Hur 
hanteras 
skogsvården 

Entreprenör 
(externt) / 
eget 
arbetslag 
(internt) 

Extern Extern Extern/ 

Intern 

Extern Extern/ 

Intern 

Extern/ 

Intern 

Extern/ 

Intern 

 Anm Gröna jobb  Mindre 
områden 

Gröna 
jobb 

Gröna 
jobb 

Gröna 
jobb 

Gröna jobb 

Tätortsnära 
skogsbruk 

Anpassad 
skötsel  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 Plan Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

 Anm  Planerar för 
att ta fram 
tätortsnära 
skötselplan. 

     

Samverkan 
och dialog 

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Certifiering 

 

Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej 

 Anm    Planerar 
för FSC 

  Inte 
Intresserad 
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Kompetens 

Hur uppfattar du kommunens skogliga kompetens i allmänhet? 

En tydlig likhet mellan länets kommuner var den generellt låga (formella) 

skoglig kompetens som fanns bland deras skogligt ansvariga. Endast en 

kommun i länet hade en skogligt ansvarig som hade en skoglig 

högskoleutbildning (Tabell 4). 

I vissa fall hänvisade man till att vissa politiker hade egen skog och att det ur 

den aspekten då fanns en viss skoglig kompetens (R4, Bilaga 5).  

Skogsstyrelsen lyftes fram som ett allmänt bollplank men att det skulle vara 

önskvärt med högre skoglig kompetens inom kommunen (R2, Bilaga 3). 

Man bör dock tillägga att det fanns kompetens inom biologi, ekologi, 

botanik och trädgårdsmästeri, detta i form av bla kommunekologer och 

miljöstrateger (R7, R8, Tabell 4, bilaga 7, 8). 

Hur utvecklas kompetensen hos kommunens tjänstemän? 

Genomgående för kommunerna var att tjänstemannen själv identifierar sitt 

behov av utbildning. Genom intervjuerna framkom även att det var svårt att 

hitta tid för att delta i kurser samt att det i vissa fall varit länge sedan 

tjänstemannen deltagit i en kurs. Andra läste på och höll sig uppdaterade på 

egen hand, drivet av intresse. Egen personal som deltagit aktivt i skogliga 

åtgärder, vidareutbildades bl.a. inom säker skog (motorsågskörkort) och 

trädslagsval för tätort, detta drevs också främst av individens intresse. Andra 

former för utveckling som nämndes var konferenser, där man träffades  och 

delade erfarenheter (R3, R5, Tabell 4, Bilaga 4, 6). 

Vilken typ av kompetens ser kommunen behov av i framtiden? 

I denna fråga fanns en samstämmighet mellan de fyra kommuner som givit 

svar på frågan. De utryckte att det råder brist på det skogliga perspektivet 

och att mer kompetens på området kommer att behövas. Det framkom vidare 

att det fanns en upplevelse av att kraven på skogen ökade i alla hänseenden 

bl.a. med avseende på certifiering, rekreation och ny forskning (R5, Tabell 

4, Bilaga 6). 
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Sammanfattning 

I tabell 4 ges en översikt av det resultat som presenteras i föregående avsnitt.  

Tabell 4. Sammanfattande tabell över resultat, kompetens.  

Kommun   Älvkarleby Tierp Östhammar Heby Uppsala Håbo Knivsta 

Formell 
skoglig 
kompetens  

 Låg Låg Låg Låg Hög Låg Låg 

 Anm Praktisk 
erfarenhet 

Sammarbe
te med 
ekolog & 
SVO 

Praktisk 
erfarenhet 

Landskaps-
arkitekt 

Jäg-
mästare 

Trädgårds-
mästare 

Landskap-
singenjör 

Kompetens 
utveckling 

 Ingen 
kompeten-
sutveckling 

Eget 
initiativ 

Eget initiativ Eget 
initiativ 

Eget 
initiativ 

Eget 
initiativ 

Eget 
initiativ 

Kompetens i 
framtiden 

 Svar saknas Svar 
saknas 

Svar saknas Skogligt 
perspektiv 

Skogligt 
perspektiv 

Skogligt 
perspektiv 

Skogligt 
perspektiv 
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Upphandling 

Hur ser upphandlingsprocessen för skogsskötsel ut? 

De flesta kommuner hade en avdelning eller administrativ person att vända 

sig till för att få hjälp med arbetet med upphandlingsprocessen. I några 

kommuner hjälpte Skogsstyrelsen till med anbudsunderlag utifrån behov. 

Två av kommunerna angav att de använder direktupphandling för att 

anskaffa skogsbrukstjänster. Merparten av kommunerna tecknade ramavtal 

efter en formell upphandling (R3, R5, R8, Tabell 5, Bilaga 4, 6, 8). 

Vad anser kommunen är viktigt vid val av entreprenör? 

De viktigaste egenskaperna en entreprenör ska besitta är, att vara 

kommunikativ, förtroendeingivande och erfaren inom sitt område samt ha 

idéer (R1, R8, Bilaga 1, 8). 

De flesta kommuner riktade sig primärt till större väletablerade 

entreprenörer som Skogssällskapet, Stora Enso, Mellanskog och Weda skog. 

Dessa anlitar i sin tur underentreprenörer på lokal nivå. Utöver de större 

används också även mindre entreprenörer. Två av kommunerna riktade sig 

primärt till lokala entreprenörer (R3, R4, R7, Tabell 5, Bilaga 4, 5, 7).  

Vilka kompetenskrav ställer kommunen på entreprenören? 

I upphandlingar fanns det generella krav på entreprenören. I övrigt tycks 

man ställa krav i olika former som ex miljökrav, kunskapskrav och 

certifiering. En kommun svarade att de inte ställer några specifika krav (R2, 

R3, R4, Bilaga 3, 4, 5).  

Nyttjades Skogssällskapet som entreprenör faller underentreprenörerna in 

under deras paraplyavtal (FSC). I vissa fall tillsåg uppdragsgivaren, alltså 

kommunen, att erforderlig kompetens kom på plats hos entreprenören (R5, 

Bilaga 6). 

Hur ser kommunen på stora och små entreprenörer? 

I denna frågeställning har inte alla kommuner bidragit men det som 

framkom är att lokala entreprenörer var önskvärda av flera kommuner. 

Vidare uttryckte både en stor och en mindre kommun att de önskade fler 

intressenter på sina anbud. En kommun utryckte att det hade lika stort behov 

av stora som små entreprenörer (R1, R5, Bilaga 2, 6). 

Hur möter kommunen tillfälliga behov av skötsel?
 

När det uppstår tillfälliga behov, t.ex. efter en storm, löste kommunerna 

detta på två olika sätt, med egen personal eller lokala entreprenörer (R1, R7, 

Tabell 5, Bilaga 2, 8).
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Sammanfattning 

I tabell 5 ges en översikt av det resultat som presenteras i föregående avsnitt.  

Tabell 5. Sammanfattande tabell över resultat, upphandling. 

Kommun   Älvkarleby Tierp Östhammar Heby Uppsala Håbo Knivsta 

Upphand- 

ling 

 Ramavtal Direktupp-
handling 

Ramavtal Ramavtal Ramavtal Ramavt
al 

Direktupp-
handling 

 Anm Inköpsav-
delning 

Inköpsav-
delning 
Skogsstyr-
elsen tar 
in anbud 

Inköpsav-
delning 
Skogsstyr-
elsen tar in 
anbud 

Inköpsav-
delning 

Inköpsav-
delning 

Ingen 
admin 
hjälp 

Uppgift 
saknas 

Entre-
prenörer 

 Stora Enso PEAB  Korsnäs 
Mellanskog 
Weda 

Sala Heby 
energi 
PEAB 

Skogssäll-
skapet 
Teknik och 
service  

Skogssäl
lskapet 

Enqvist skog 
AB 

 Anm  Upphand- 

ling av 
skogsbruk-
stjänster 
pågår 

     

Tillfälliga 
behov 

egen 
intern 
personal 
/entrep-
renör  

Entrepren
ör 

Entrepren
ör 

Egen Entrepren
ör 

Entrepren
ör 

Egen Egen 
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Uppföljning 

Hur återkopplar kommunen till de utlämnade uppdragen? 

Fem av tjänstemän åkte ut och tittar på resultatet av den beställda tjänsten. 

Men i vissa fall antyddes uppföljningen uppstå i samband med andra 

ärenden i det aktuella området. Detta skedde antingen efter att uppdraget var 

utfört eller när det var pågående. I ett fall skedde ingen uppföljning alls utan 

kommunen litar fullt ut på entreprenören (R1, R2, R5, Tabell 6, Bilaga 2, 3, 

6).  

Två kommuntjänstemän beskrev hur de åker ut till den aktuella trakten och 

förde en dialog med entreprenören (R8, Bilaga 8). 

Lämnar kommunen ut några instruktioner till entreprenörerna? 

Instruktioner fanns i olika former, generella fanns med i 

upphandlingsavtalen. Mer specifika riktade sig främst till den tätortsnära 

skötseln där det kan vara frågan om allt från ett e-mail med en kort 

beskrivning till ett mer genomarbetat traktdirektiv med ortofoto, symboler 

och instruktioner inkluderat. Detaljrikedomen i instruktionen tycktes 

anpassas efter det aktuella uppdraget och dess krav. I en mindre kommun 

lämnades inga skriftliga instruktioner alls ut till entreprenören, utan 

informationen förmedlades verbalt. Fyra av kommunerna lämnar ut någon 

form av instruktion (R5, R8, Tabell 6, Bilaga 6, 8).  

Har kommunen utfört någon besöksfrekvensräkning i något område? 

Ingen av kommunerna har inte utfört någon räkning av besökare. 

Endast en av de tillfrågade kommunerna hade tagit del av en 

besöksfrekvensräkning från ett naturområde i dennes kommun och den 

aktuella underökningen hade initierats av SLU (Sveriges 

lantbruksuniversitet)(R4, R5 Tabell 6, Bilaga 5, 6). 
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Sammanfattning 

I tabell 6 ges en översikt av det resultat som presenteras i föregående avsnitt.  

Tabell 6. Sammanfattande tabell över resultat, uppföljning. 

Kommun   Älvkarleby Tierp Östhammar Heby Uppsala Håbo Knivsta 

Uppföljning av 
utlämnad 
entreprenad 

Ja/Nej Nej Ja Ja Nej Ja i mån av 
tid 

Ja Ja 

 Anm   Personlig 
kontakt med 
entreprenör 

  Personlig 
kontakt med 
entreprenör 

Personlig 
kontakt med 
entreprenör 

Instruktioner Ja/Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

 Anm För tätort     Muntligt Muntligt 

Besöksfrekvens 
räkning 

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

      Tagit del av 
räkning 
utförd av 
annan part. 
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Diskussion – slutsatser 

Planering 

Övergripande planering 

Vad det gäller den övergripande planeringen finns det både skillnader och 

likheter mellan de undersökta kommunerna. 

Två av kommunerna anger att det inte är så delaktiga i planeringen, utan det 

som står i skogsbruksplanen är det som entreprenören förväntas följa, ofta i 

kombination med ett avkastningskrav. Det sker ett visst avståndstagande 

genom detta förfaringssätt, som också gör det svårt att vara delaktig i 

planeringen. 

Två av kommunerna säger uttryckligen att planeringen inte fungerar. 

Anledningarna är många, men bl.a. avsaknaden av mål. Det viktigaste för en 

förvaltare är att ha ett tydligt mål att arbeta mot, för att kunna prioritera ner 

på beståndsnivå (Rydberg & Aronsson, 2004).  

Andra mer generella orsaker till att planeringen inte fungerar 

tillfredställande är föråldrade och ej tätortsnära anpassade skogsbruksp                              

laner, brist på resurser, brist på specialistkompetens och att skogen inom 

kommunen inte är en prioriterad verksamhet.  

Två av kommunerna använder sig av Skogsstyrelsen i olika grad. Bland 

annat genom att de tar fram skogsbruksplanen, men de agerar också 

bollplank mot kommuntjänstemannen. Att man knyter an till Skogsstyrelsen 

ser jag som något positivt. Skogens intressenter är många och 

Skogsstyrelsen har en bra möjlighet att vara en objektiv part bland de 

skiftande intressen som råder. 

I en kommun sker planeringen löpande ute i fält och ofta tillsammans med 

den lokala entreprenören. Entreprenören hjälper till att påtala var det finns 

behov av skogsskötselinsatser. Frågan är vems intressen som blir rådande, 

kommunens eller entreprenörens? I en annan kommun har planerings- och 

åtgärdsansvaret lämnats över till ett energibolag, det finns en risk att det kan 

uppstå en intressekonflikt, då bolaget har ett starka intressen i 

energisortimentet. 

Alla kommuntjänstemän har många olika roller, där den skogliga 

förvaltningen är en av dessa. Det man kan ifrågasätta är rimligheten i ett 

sådant upplägg, när det är frågan om skogsarealer från några hundra hektar 

upp till flera tusen, som i vissa fall ska hanteras på några enstaka procent av 

en heltidstjänst. Endast en kommun har en heltidsanställd skogsförvaltare. 

Lägger man utöver tidsbristen till att det också i stor utsträckning rör sig om 

tätortsnära skog med alla sina speciella krav, blir utmaningen inte mindre. 

I skenet av detta blir behovet av bra och uppdaterad dokumentation samt 

någon form av planeringsstöd uppenbart, för att den övergripande 

planeringen ska fungera bland en grupp av ickespecialister. Detta tycks i 
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dagsläget inte alltid vara ett faktum, trots att problemet identifierades i den 

akademiska världen redan 1989. 

Lidestav (1989) manade då till fortsatt arbete med att ta fram ett 

planeringsverktyg till hjälp för kommunerna. 1990 utvärderar Lidestav ett 

planeringsverktyg och kom fram till att ett fungerande verktyg bör utgår 

ifrån kommunens sektorövergripande roll, ett vidare ekonomiskt perspektiv 

och där även icke-monetära vinster vägs in (folkhälsoperspektiv). Verktyget 

skulle också vara utformat så att generalisten aktivt kan delta i den skogliga 

beslutsprocessen. 

En slutsats man kan dra av detta är att utvecklingen inte infunnit sig i den 

utsträckning man kunnat önska sig. I dag finns ju alla möjligheter att med 

hjälp av GIS få ett mycket bra beslutsstöd som underlag för planering och 

prioritering. En tänkbar väg framåt är att fullt ut integrera 

skogsbruksplaneringen i kommunernas befintliga GIS system ex. GIS 

systemet Solen. Men utan rätt kompetens vid rodret blir det ändå svårt att 

fatta kloka beslut trots eventuella beslutsstöd. 

Skogsbruksplanen 

Att planen inte används aktivt i vissa kommuner kan tyckas 

anmärkningsvärt. Hur kan man då få en bra överblick, blir den uppenbara 

frågan? Det rör sig ändå om ett antal hundra hektar skog för de mindre 

kommunerna. Bristande skogliga kompetensen och resurs brist är delorsaker 

till att många inte använder skogsbruksplanerna aktivt. Andra komponenter 

som påverkar är dess utformning (pappersformat) och upplägg (ej 

tätortsanpassad). 

Lidestav beskrev redan 1989 att de då förekommande planeringsmetoderna 

(skogsbruksplanen) har sin utgångspunkt i det traditionella skogsbruket och 

är då givet optimerade utifrån den. Hon menade då att vid användning av 

gängse metoder på den kommunala skogsförvaltningen i själva verket inte 

blir den mest gynnsamma ur ett kommuninvånarperspektiv. Detta tycks i 

vissa fall gälla även idag då planerna fortfarande inte är anpassade till det 

tätortsnära skogsbruket och dess krav på bland annat rekreation. 

Alla kommunerna i länet har en skogsbruksplan men denna plan är inte alltid 

uppdaterad. Ingen av planerna är anpassad till ett tätortsnära skogsbruk fullt 

ut, men det finns däremot önskemål och ambitioner om att det ska bli så.  I 

en enkätstudie framkommer att av Sveriges kommuner har ca 89 % en 

skogsbruksplan och 60 % anger att planen i viss mån är rekreationsanpassad 

(Lundqvist, 2005). Det ser ut att vara en samstämmig situation hos landets 

kommuner, där jag ser att det finns ett stort utrymme att reformera upplägg 

och innehåll i skogsbruksplanen så att den kan erbjuda kommunerna det de 

behöver. 

Planläggningssystem 

Flera kommuner har tillgång till planprogrammet pcSKOG men endast en 

använder det aktivt. 
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PC skog är inte ett program för sällananvändare. Programmet kräver att man 

aktivt jobbar med det för att det ska gå smidigt att använda. I en uppsats av 

Svedberg (2003) framkommer att privata skogsägare anser att pcSKOG är 

svårt att använda och förstå. pcSKOG är alltså inte ett verktyg som passar in 

bra hos kommunens tjänstemän (sällananvändaren) i dess nuvarande form.  

En kommun planerade att lägga in sin nya plan i Solen (kommunens eget 

GIS) och detta tycker jag låter som en intressant idé. Om skogsbruksplanen 

läggas in i kommunernas eget GIS-verktyg kan skogen lyftas fram och 

utgöra en beslutsgrund tillsammans med övriga skikt som behöver beaktas. 

Flera kommuner har tillgång till GIS-programmet Solen. 

Långsiktighet 

Två av kommuner uttrycker att de inte ser sig själva som typiska skogsägare 

eller skogsbrukare. Givetvis är kommunen både skogsägare och brukare men   

den tjänsteman som är tillsatt att förvalta detta skoginnehav är i vissa fall av 

en annan perception, kanske p.g.a. den utbildningsbakgrund tjänstemannen 

besitter. Och jag tror att detta är en delorsak till att det blir svårt att 

upprätthålla en långsiktig skoglig horisont.  

Det finns också andra intressen som har högre prioritet och ställs dessa 

intressen mot skogen får den i många fall vika undan. Kommunernas syn på 

skogen och bristen på resurser förklarar också varför många kommuner inte 

har en långsiktig strategi eller plan.  

En kommun beskriver att de säkerställer områden för rekreation och bildar 

reservat bl.a. Årike Fyris och Lunsen , vilket på sätt och vis underlättar det 

långsiktiga tänkandet åtminstone för de berörda områdena. Detta är enligt 

mig, i strikt mening, ett mer långsiktigt rekreations- och 

naturvårdsperspektiv än ett långsiktigt skogligt (produktions incitament). I 

det skogliga perspektivet råder en balans mellan produktionen av 

skogsråvara och naturvård. 

Att för kommunen tydliggöra den ekonomiska nyttan av skogen ur ett 

folkhälsoperspektiv, i någon kvantifierbar enhet (kronor och ören), skulle 

sannolikt hjälpa det långsiktiga skogliga perspektivet. Skogen skulle 

prioriteras upp och resurser skulle avsättas för att planera och utarbete 

strategier. 

Hinder för långsiktighet  

Det främsta hindret är exploateringen som drivs av att vissa kommuner 

växer och därför behöver mark för expansion. Detta kan jag tycka är något 

helt naturligt, det man kan fundera kring är om det finns andra sätt att 

expandera, som inte exploaterar skog i samma utsträckning som idag. Man 

kan tänka sig att i stället exploatera viss ängsmark, åkermark eller 

impediment till förmån för skogen.  

Huvudsakligt syfte med skogen 

Även i denna fråga finns en samstämmighet mellan de olika kommunerna. 

Två huvudsyften framkommer, det ena är att kommunen tillhandahåller 
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naturmiljöer och rekreationsområden för sina innevånare och det andra är 

krasst större strategisk frihet vid exploatering, se även tabell 1 

(kommunöversikt) där de övergripande strategiska syftet framgår. Vilket det 

egentliga huvudsyftet är kan diskuteras. Tänkbart är att vissa naturmiljöer 

blir nedprioriterade framför exploatering, men att rekreationsområden står 

säkrare. Större ekonomiska medel satsas ofta på ett rekreationsområde och 

opinionen mot en eventuell exploatering kan därför snabbt växa sig stark.  

Många kommuner innehar skogsmark då det finns behov av exploatering 

(Lundqvist, 2005). Min slutsats är således att skogens huvudsakliga syfte för 

kommunerna är exploateringsmöjligheterna den erbjuder, trots att några 

kommuner lyfter fram rekreation som den prioriterade målsättningen. 
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Skötsel 

Skogsskötsel 

Där kommunen har s.k. produktionsskog, skog där en generell naturhänsyn 

tas, skiljer sig inte den tekniska skötseln från hur den bedrivs i allmänhet ute 

i landet. Detta hör sannolikt ihop med att det är de större entreprenörerna 

som oftast anlitas av kommunerna för att genomföra de lite större 

åtgärderna. I dessa lägen är det i vissa fall entreprenörens skogsskötselpolicy 

som blir rådande. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att kommunens 

insyn och möjlighet till påverkan blir begränsad.  

Hur hanteras skogsvården 

Både extern och kommunalt anställd personal är delaktiga i skötselåtgärder. 

Men som jag uppfattar det så lejs ändå större delen av arbetet ut på både 

stora och små entreprenörer.  

Det är inte förvånande att de större skogsskötselinsatserna sköts av externt 

anlitade entreprenörer, då kommunen inte har resurser att hantera detta på 

egen hand. 

Något jag kan tycka är anmärkningsvärt, men som ändå nog får beskrivas 

som ett socialpolitiskt övervägande då det existerat som fenomen i många år 

inom kommunens värld, är användningen av arbetskraft bestående av 

personer som är i behov av någon form av rehabilitering, för att komma 

tillbaka till arbetslivet. Det är ju givetvis bra att sätta människor i arbete, i 

synnerhet denna kategori av människor som mår bra av att arbete fysiskt och 

samtidigt befinna sig i en grön miljö. Det finns flera sidor av detta,  dels kan 

det vara försvårande för den entreprenörer som försöker skapa 

arbetstillfällen då det blir svårt att konkurrera med kommunen ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Men å andra sidan kan den kreativa 

entreprenören erbjuda arbetsledning som tjänst och genom detta kombinera 

socialt ansvar, värdeskapande i skogen med ett sunt företagande.  

Tätortsnära skogsbruk 

Det är uppenbart att den tätortsnära skötseln skiljer sig markant från den som 

bedrivs i produktionskogen, där en generell naturhänsyn tas.  En av 

respondenterna ger i en mening sin perception av utgångsläget. 

”Vi är inte skogsbrukare, vår uppgift är att skapa en naturmark som är bra 

för rekreation och frilufsliv” (R8, 2012). 

Det är alltså inte primärt de ekonomiska aspekterna som driver åtgärder i det 

tätortsnära skogsbruket, vilket det givetvis är i produktionsskogen med den 

generella naturhänsynen, utan det handlar mer om att få människor att trivas 

i den skogsmiljö de omges av.  

En lång rad av anpassningar sker givetvis när den tätortsnära skogen brukas. 

Bl.a. överhålls skog i större utsträckning än i skogen med den generella 

naturhänsynen. Detta har lett till att vi idag kan njuta av skogsmiljöer i våra 
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tätorter, där medelåldern på träden är relativit hög. Ironiskt nog är detta, på 

många håll i vårt land, inte längre en möjlighet i skogar utanför tätorten där 

överhållen skog är sällsynt.  

Många människor tycker om ljus och variation, detta avspeglas i skötseln. 

Generellt missgynnas gran, men till förmån för både allmänt- och ädellöv 

vid skötselinsatser.  

Vanligen är det frågan om manuella och skonsamma skogstekiska metoder 

för skötsel av den tätortsnära skogen, vilket ofta är mer kostsamt. Många 

konflikter uppstår kring naturmiljöer och träd, vilket för mig betyder att träd 

väcker känslor och har för de flesta människor ett stort värde. Det man är 

rädd om och värderar högt, får också kosta pengar. Hultman (1974) menar 

att besökare av tätortsnära skog känner till många detaljer i den skogsmiljö 

de vistas i och detta utgör en orsak till en negativ inställning av förändring 

(skogsbruksmässiga) i denna miljö. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den skogsskötselmässiga 

anpassningen till tätorten påverkar inte bara människan positivt utan även 

naturvärdena.  

Samverkan och dialog 

En god dialog och samverkan med kommuninnevånare är viktig. Flertalet av 

kommuntjänstemännen vittnar om konflikter rörande enskilda träd eller 

skogsskötselinsatser. Jag tycker mig se en svårighet i att medla mellan vad 

en lekman anser vara god skötsel eller fin skog och vad forskningen 

frammanar. En större förståelse för skogens dynamik och skogvårdarens 

strävan efter större biologisk mångfald kan, genom information och 

utbildning, vara en väg att minska antalet uppkomna konflikter. Jag inser 

själv svårigheten i detta. En väg framåt kan vara att öka informationen kring 

olika naturvärden, utifrån vad som redan görs idag på viss platser. Ett 

exempel kan vara att vid en större låga (liggande träd) sätta upp en skylt och 

där beskriva organismsamhället i denna låga som får fortleva p.g.a. den 

naturhänsyn människan visar. Detta ökar sannolikheten för att vända den 

fula lågan till något trevligt och uppskattat. 

Vad är en tätortsnära skog 

På denna frågeställning framkommer det en ganska samstämmig definition 

av vad tätortsnära skog är, hos de undersökta kommunerna. Denna definition 

delas också med vad som står att finna i litteraturen av bl a Rydberg & 

Aronsson, 2004. Två komponenter som är utmärkande för tätortsnära skog 

är genomgående att skogen finns kring bebyggelse och hur 

kommuninnevånaren tar sig dit (tillgängligheten). Denna tillgänglighet är 

svår att sätta ett faktiskt mått på i form av ett avstånd. Det handlar mer om 

hur lätt eller svårt det är att till fots, med cykel, buss eller bil ta sig till den 

aktuella platsen. 

En yta som inte kan användas av kommunens invånare, i ett 

rekreationsperspektiv, skulle kunna klassas som icke tätortsnära men 
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samtidigt kan en sådan yta fylla en estetisk funktion och därigenom ha ett 

tätortsnära värde. 

Certifiering 

Alla kommuner är inte certifierade och man kan fråga sig varför? En 

intressant belysning är att ett utav huvudskälen till att privat markägare 

certifierar sig, är att de får bättre betalt (Ek, 2004). En kommun menar att de 

inte är kubikmeter-orienterade och att en certifiering ses som ett 

administrativt hinder. Detta kan jag förstå, då det är resurs- och 

kompetenskrävande att leva upp till alla krav som en certifiering ställer. De 

ekonomiska incitamenten för att gå in i certifieringen tycks inte i alla lägen 

vara tillräckligt starka. Mycket av det tätortsnära skogsbruket bedrivs också 

redan med stor hänsyn till djur och natur, vilket också är en anledning till att 

inte certifiera sig. I vissa fall uppstår även problematik med certifieringen då 

den främst är anpassad till ett skogsbruket med en generell hänsyn och inte 

till den mer specifika tätortsnära skogsskötslen.  
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Kompetens 

Skoglig kompetens inom kommunen 

Jag upplever att det finns en vilja och en ambition med det skogliga arbetet 

som inte alltid praktiskt kan realiseras. Detta bottnar sannolikt i just 

avsaknaden av kunskap kring exempelvis skogligplanering och olika 

tätortsnära skötselalternativ. Lundqvist (2005) lyfter också fram för Sveriges 

kommuner, den allmänt låga skogliga kunskapsnivån bland 

kommuntjänstemännen där endast 25 % har skoglighögskoleutbildning. I 

Uppsala län är motsvarande siffra ca 14 % (en av sju). 

En mer parkinriktade syn blir resultatet av kompetenser som 

trädgårdingenjör, trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Att inte ha en 

traditionell skoglig bakgrund kan ändå, tycker jag, passa in i det tätortsnära 

skogsbruket. Det handlar ju i många fall mer om att skapa naturmiljöer än att 

producera timmer av god kvalité. 

Men jag ser också att med kompetens från den skogliga sektorn blir det 

också lättare att se och identifiera möjligheter med den kommunala 

skogsverksamheten. En traditionellt skogligt utbildad person har en i 

grunden god förståelse för olika naturmiljöer och hur dessa kan skötas. Det 

finns också en bred förståelse och insyn i olika skogstekniska aspekter som 

är viktigt vid planering av olika skötselinsatser. Denna förståelse finns 

sannolikt inte hos den kommuntjänsteman som saknar skoglig kompetens.  

Kompetens utveckling 

När det kommer till kompetensutveckling så drivs detta av den enskilde 

kommuntjänstemannen och dennes intresse. Inte helt oväntat blir detta ett 

oprioriterat område som lätt väljs bort i en arbetsroll som är bred och 

arbetsintensiv. Man anser sig inte ha tid, det finns ju så mycket att göra. Och 

vem ansvarar för att identifiera det övergripande kompetensbehovet – för 

kommunens räkning. Som generalist är det inte alltid möjligt att identifiera 

sitt utbildningsbehov, man förstår inte vad man inte kan! Här tycker jag att 

det kan vara på sin plats med t.ex. ett antal obligatoriska kurser eller 

kurspaket.  

Utbildningsbehoven hos olika tjänstemän är olika och det har inte inrymts i 

detta arbete att identifiera specifika behov. Men studien antyder att det finns 

behov av att öka kunskapen kring t.ex. Övergripande (operativ) planering 

samt basala tillvägagångssätt vid skogsuppskattning.  

Utbildnings- och informationsmöjligheterna inom den skogliga sektorn i 

Sverige är idag mycket gynnsamma t.ex. Gammelkroppa skogsskola och 

konferens, distansutbildningar via Linnéuniversitetet samt Skogforsk med 

bl.a.”Kunskap Direkt” och Skogsstyrelsens ”Skogsskötselserie”. 

Skoglig kompetens i framtiden 

Då den rent skogliga kompetensen är generellt låg hos kommunerna, finns 

här givetvis ett visst behov av stöd i skogliga frågor för den 



  

 

41 

Nicklas Bergström 

kommuntjänsteman som är generalist. Det som framkommer av 

intervjumaterialet kring detta är mycket intressant. Där beskrivs att 

komplexiteten och kraven på skogen ökar i alla hänseenden p.g.a. 

certifiering, rekreationsanpassning och ny forskning. Jag tror att det kommer 

vara en bred och komplex uppgift att vara skogsförvaltare i framtiden och 

detta ställer givetvis krav på att rätt kompetens sitter i denna framtida roll. 
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Upphandling 

Upphandlingsprocessen 

Upphandlingen styrs av LOU och kontrolleras av Konkurrensverket. De 

kommuner som använder direktupphandling och inte ramavtal som regel, 

kan hamna i konflikt med LOU om det är fråga om liknande tjänster av 

samma entreprenör som sammantaget överstiger tröskelvärdet (ca 300 000 

kr). 

Det är intressant att Skogsstyrelsen deltar som part i vissa av kommunernas 

upphandlingar, där Skogsstyrelsen är behjälplig med utvärderingen av 

potentiella entreprenörer. Detta är ju något positivt då Skogsstyrelen har 

bättre skoglig kompetens än kommuntjänstemannen i de flesta lägen och 

deras bedömning kan anses trovärdig. Men samtidigt kan man lyfta fram att 

det finns många andra privata aktörer på marknaden som också erbjuder 

rådgivning och konsulttjänster av likanade slag.  

Vad är viktigt vid val av entreprenör 

Flera av kommunerna lyfter fram egenskaper som tillit, kommunikation, 

kompetens och erfarenhet som viktiga egenskaper i relationen till 

entreprenören. Det är inte svårt att förstå vikten av denna samling 

egenskaper, då de utgör grundbultarna i en väl fungerande affärsrelation. 

I de fall någon av dessa egenskaper saknas blir relationen till entreprenören 

inte alltid det man önskar. Slutsatsen av detta blir att för att lyckas bra med 

sitt förvaltande, är det alltså viktigt att ha en fungerande relation till sina 

entreprenörer.  

Vilka entreprenörer jobbar inom kommunen 

Några av de huvudentreprenörer som räknas upp är Stora Enso, Korsnäs, 

Mellanskog, Weda skog, Sala Heby Energi, Enqvist skog AB, PEAB och 

Skogssällskapet. Sedan är det givetvis så att dessa i sin tur lägger ut uppdrag 

på mindre lokala entreprenörer och vilka dessa är inryms inte i detta arbete.  

Enligt Lidestav (1989) var Skogssällskapet på regional nivå den mest 

anlitade för bl.a. planläggning och inventering. I Uppsala län anlitas 

Skogssällskapet endast av två av länets kommuner. I en av dessa kommuner 

uttrycktes ett visst missnöje över den rådande relationen till Skogsällskapet. 

Skogssällskapet har historiskt haft en framträdeande roll inom kommunernas 

skogsförvaltning och i visa fall har de varit aktiva inom samma kommun i 

flera decennier. LOU är tänkt att reglera detta genom att mana fram ny 

upphandling med jämna mellanrum. Men, om detta sker i realiteten är oklart. 

Kan också vara så att det inte finns aktörer som kan axla den roll 

Skogssällskapet har. Det framkommer att antalet anbud tycks vara få vid de 

upphandlingar kommunerna lägger fram, vilket också kan vara en orsak, helt 

enkelt avsaknaden av alternativ. 
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Kompetenskrav 

Generella kompetenskrav hos entreprenören undersöks vid 

upphandlingsförfarandets lämplighetsbedömning inför ett ramavtal, detta är 

ju en naturlig del av upphandlingsprocessen och fyller där sin funktion att få 

fram lämpliga kandidater till den aktuella entreprenaden. Däremot när det 

kommer till direktupphandlingar, tycks kravställandet vara mer otydligt. Där 

förutsätts det bara i vissa fall att den anlitade entreprenaden har den 

behövliga kompetensen för det aktuella uppdraget. Det kan vara så att det 

inte är lika viktigt vid mindre kontraktsvärden, men det kan också tyda på att 

kommunen inte känner till vilka krav de kan ställa. 

Stora mot små entreprenörer 

I kommunens varierande skogliga uppdragsverksamhet finns det hos de 

flesta ett behov av en mix av entreprenörer, både stora och små. Detta för att 

uppdragsverksamheten är så pass diversifierad att ingen kan täcka in allt. 

Enligt LOU anges 5 principer där den första, principen om icke-

diskriminering, medför att den upphandlande kommunen inte får ge lokala 

företag förtur. Då några kommuner uttrycker att de främst vill anlita lokala 

företag, kan det i och med det uppstå en motsättning.  

Tillfälliga behov 

I detta fall är det frågan om uppkomna behov, som är svåra att förutse. Där 

är entreprenörens förmåga att möta ett behov snabbt, av betydelse. 

Kommunerna löser detta genom egen personal eller lokala entreprenörer. 

Här är det frågan om så skiftande behov och förutsättningar mellan 

kommunerna, att en lösning inte kan passa alla. Kommunen löser detta efter 

bästa förmåga. I vissa fall handlar det helt enkelt om att sätta sig vid 

telefonen och ringa runt för att hitta lämpliga resurser. 
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Uppföljning 

Återkoppling till utlämnad entreprenad 

En förutsättning för att få ett önskat resultat är att någon form av uppföljning 

av den utlämnade entreprenaden sker. De flesta kommuner gör 

uppföljningar. Anmärkningsvärt är dock att en av de tillfrågade 

kommunerna inte följer upp genom avsyning eller motsvarande. I detta fall 

överlåts allt ansvar till entreprenören. Risken med att inte följa upp är att 

kommunen tappar möjligheten till inflytande över resultatet tillika kvalitén 

på det utförda arbetet. 

Det framkommer också ett visst mått av osäkerhet i några fall där 

tjänstemannen inte tycker sig ha öga att bedöma det utförda uppdraget p.g.a. 

sin roll som generalist. Detta återkopplar till brister i basala 

skogsuppskattningskunskaper som användning av ex. relaskop för att läsa av 

grundyta efter gallring. 

Som en konsekvens av tidsbrist blir uppföljningen i vissa fall inte 

konsekvent utförd eller planerad utan den sker mer som en bonus när 

tjänstemannen i alla fall är ute i annat ärende. Detta är ju i och för sig ett 

effektivt sätt att hantera en resursbrist. Men det är samtidigt inte en önskvärd 

utveckling. 

Något jag tycker är riktigt bra, är de kommuner som har ett nära samarbete 

med entreprenören. Med en nära relation och en bra dialog kan 

tjänstemannen åka ut under pågående arbete och agera arbetsledare samt ge 

direktiv för att få till beståndet som önskat. Detta visar på en direkt koppling 

mellan uppdragsgivare och utförare, vilket är en bra metod att få till det som 

man tänkt sig. 

Instruktioner 

Det framkommer att skriftliga instruktioner inte alltid är nödvändiga med en 

bra och fungerande relation till sina entreprenörer. Detta är ju ett mycket bra, 

effektivt och eftersträvansvärt sätt att arbeta på, som främst passar i mindre 

kommuner där en nära dialog med ett fåtal entreprenörer kan upprätthållas. I 

de större kommunerna finns inte samma möjligheter i alla lägen och det 

framkommer att där instruktioner skrivs är detaljnivån avpassad för 

uppdraget som ska utföras. Detta ser jag också som ett sätt att vara effektiv 

och öka informationens kommunicerbarhet. Alternativet skulle vara att 

kommunen tar fram ett standardformulär. Standardformulär tenderar att bli 

alltför allmänna och precisionen i den information som behöver förmedlas 

tenderar att försämras. 

Nackdelen med bristande eller avsaknad av dokumentation är att det vid 

uppkomst av tvist kan vara svårt att styrka vad som har avtalats.
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Besöksfrekvens 

I frågan, om kommunen skaffat sig en uppfattning om hur många besökare 

ett visst område har, råder det stora likheter, då ingen av kommunerna 

initierat några sådant projekt. Endast en kommun har tagit del av en räkning 

som dock inte initierats av kommunen själv. 

Fördelarna med att gå ifrån att bara ha en uppfattning om besöksfrekvens, 

till att mäta fram absoluta tal, är att det blir lättare att få gehör för åtgärder 

samt att resurser kan sättas in med större precision. En 

besöksfrekvensräkning ger en saklig argumentationsgrund som kan hjälpa 

kommuner att belysa resursbehov eller omprioritera skötselinsatser. 

Samtidigt kostar det givetvis pengar att genomföra en räkning men det bör 

ställas emot den nytta som kan komma av den insamlade datamängden, 

genom effektivare planering och skötsel. Vidare skulle kommunen kunna 

samarbeta med högskolor och universitet för att initiera fler examensarbeten 

inom området, där utkomsten är data, mot att kommunen ställer upp som 

handledare med obetydliga ekonomiska medel. 
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Metod diskussion  

Det finns två övergripande forskningsmetoder för insamling och bearbetning 

av data, den traditionella (kvantitativa) och den kvalitativa. I den 

traditionella naturvetenskapliga ansatsen betraktas det studerade objektet 

med objektiva metoder genom att studera objektet med exempelvis 

mätinstrument. Den kvalitativa metoden fokuserar mer på individen och 

dennes tolkning av det studerade fenomenet (Beckman, 2008). 

Vid den kvalitativa ansatsen ligger inte tyngdpunkten, i arbetets initiala 

skede, vid begreppsformuleringar, teorier eller hypoteser, utan mer kring 

empirin (insamling av data). Parallellt med empirin formas begrepp, teorier 

eller hypoteser s.k. induktion (Beckman, 2008). 

Metodvalet, kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod, beror på syftet med 

studien man avser att utföra. Intervjuer är i större utsträckning mer lämpade 

för den kvalitativa forskningsmetoden (Björklund & Paulsson, 2003). 

Vid den kvalitativa intervjun ges goda möjligheter att hitta mönster, 

exploatera dynamiken hos respondentens svar och uttryck i nuet samt skapa 

en förståelse för det som studeras (Trost 2010). 

Möjligheterna med intervju som mätmetod är att kunna studera 

respondenten och dennes olika uttryck och framtoning. Detta är ett 

dynamiskt förlopp som spänner mellan blickar, pauser, tystnad, minspel, 

tonfall och kroppspråk för att nämna några. Vid genomgång av intervju 

materialet fanns en stark koppling till respektive respondent och dennes 

framtoning, personlighet och kroppsspråk. Respektive intervjusituation satte 

tydliga avtryck som levde kvar vid genomgång av resultaten. 

Det talade verbala språket (ord) jämfört med det icke-verbala (kroppsspråk) 

anses vara en tredjedel av den kommunikation som sker mellan människor. 

Det icke verbala språket är starkt kopplat till nuet och ger utökad 

information runt det som förmedlas verbalt (Lindroos & Persson, 2010). 

Före detta arbete, studerades valda delar av Jan Trosts bok Kvalitativa 

intervjuer. Vilket ledde till att jag ställde övervägande enkla och öppna 

frågor. Vidare var hela tiden utgångspunkten att inte ställa ledande 

följdfrågor. Utan jag använde mig av utryck som ”Berätta vidare”, ”Hur 

menar du då” eller ”Vad betyder det”  vidare var jag ärligt intresserad av vad 

respondenten uttrycket och pratade om.  

Trovärdigheten är något som ofta ifrågasätts när det kommer till kvalitativa 

studier. Därför är det viktigt att visa att de data som insamlas är relevanta 

och insamlade på ett seriöst sätt (Trost, 2010). Alla intervjuer spelades in 

och transkriberades till ett Excel dokument som låg till grund för skrivandet 

av resultat kapitlet. 
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Reliabilitet, validitet och objektivitet 

Utgångspunkten för reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) 

kommer primärt från den kvantitativa forskningsmetodiken. Att applicera ett 

kvantitativt synsätt på en kvalitativ studie blir lätt malplacerat. 

Förutsättningen är att förstå hur den intervjuade känner, tänker och förhåller 

sig till de frågeställningar som ges, snarare än att på en given fråga 

(variabel) ge ett kvantifierbart värde som svar (Trost, 2010). 

Det ovan nämnda gör det givetvis svårt att väga in dessa begrepp på ett bra 

sätt i en kvalitativ studie.  

För att belysa några möjligheter kan nämnas att reliabiliteten kan ökas 

genom att exempelvis ställa följdfrågor vilket också gjordes löpande under 

respektive intervju. Validiteten kan höjas genom att exempelvis vara tydlig i 

frågeställningar samt undvika att ställa ledande frågor. Detta gjordes genom 

att intervjuunderlaget var genomarbetat innan intervju tillfället samt genom 

studier av hur frågor formuleras för att inte vara ledande. Objektiviteten höjs 

genom att klargöra och ge skäl för de olika vägval som görs i studien 

(Björklund & Paulsson, 2003). I studiens material och metod kapitel 

beskrivs och förklaras bl.a. genomförande, förberedelser och databehandling 

i detalj.   

Kritik av vald metod 

Som oerfaren intervjuare är det svårt att undvika att delge respondenten sina 

egna åsikter samt att öppet ta ställning genom hur frågor formuleras eller hur 

följdfrågor ställs. Risker finns att respondenten påverkas och därigenom 

ändrar sin utsaga utan att intervjuaren är medveten om att det sker. 

Det är vidare svårt att göra generaliseringar utifrån ett litet antal genomförda 

intervjuer. Ett utökat antal respondenter inom varje kommun skulle ha ökat 

tillförlitligheten.  

Urvalet av respondenterna utifrån exempelvis befattning och ansvarsområde 

påverkar givetvis den insamlade informationen (Björklund & Paulsson, 

2003). I denna studies urval ger spridningen ändå en viss bredd trots att 

vissa sakkunskaper går förlorade, då respondenten inte alltid haft nödvändig 

sakkunskap för att besvara frågeställningar fullt ut. Detta har lett till vissa 

brister i datainsamlingen. Om jag skulle gjort något annorlunda skulle det ha 

varit att, vid samma tidpunkt,  intervjua ytterligare någon person per 

kommun exempelvis, där så finns, kommun ekolog, biolog eller någon av de 

anlitade entreprenörerna. 

Ofta får intervju som mätmetod kritik för att vara en dyr metod p.g.a. 

reskostnader och stor tidsåtgång (Björklund & Paulsson 2003). 

Begränsningarna i mätinstrumentet intervju ligger i att det är en tidskrävande 

och kostsam metod för insamling av primärdata.  
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Författarens egna reflektioner 

Att genomföra intervjuer är mycket tidskrävande men samtidigt blir data 

insamlingen väldigt detaljerad. Att lyssna igenom intervjuer flera gånger och 

transkribera dem gör att man blir uppmärksam på hur mycket man faktiskt 

missar vid själva intervjutillfället, samt sina egna brister som intervjuare. 

Det är svårt att låta bli att ställa ledande frågor och försöka hålla sina egna 

värderingar på avstånd. 

Min ansats att begränsa intervjutiden till ca 30 minuter visade sig bra då 

materialet ändå blev omfattande avvägt mot den tillgängliga 

bearbetningstiden. Trots detta finns det en del luckor i materialet beroende 

av de olika respondenternas erfarenhet och kompetens, min egen begränsade 

erfarenhet av intervjusituationen samt ett något för stort antal frågor. Om jag 

skulle ha testkört mina frågor på någon eller några innan de skarpa 

intervjuerna startade hade detta sannolikt lett fram till en bantning av antalet 

frågorna i intervju underlaget.  

En utav kommunerna inom länet avböjde intervju med hänvisning till 

tidsbrist och att de exponerats för flera vetgiriga studenter på kort tid. Jag 

hänvisades att skicka mina frågor till en allmän e-post adress och i mån av 

tid skulle de besvara mina frågor. Hela idén med intervju som metod gick 

därför inte att genomföra. Jag skickade därför inte några frågor till 

kommunen, utan valde att stryka dem ur uppsatsen. 

Antalet respondenter slutade på 7 st och om än få till antalet utgör de det 

skogligt ansvariga inom sin kommun.  
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Slutsatser 

Planering 

Uppsala läns kommuner saknar bra och användarvänliga planeringsverktyg 

som är anpassade till kommunernas behov med avseende på rekreation, 

tätortsnära skötsel och potentiella exploateringsmarker. Alla kommuner har 

en skogsbruksplan men endast en använder den aktivt. Konsekvensen av 

detta är haltande eller obefintlig skogligplanering. 

Trots att rekreation anges som huvudsyftet med skogen hos majoriteten av 

länets kommuner har exploatering i olika former högst prioritet. 

Skötsel 

Det tätortsnära skogsbruket skiljer sig markant hos alla kommuner från det 

som bedrivs i produktionsskogen (skog med generell hänsyn). Människan 

och naturvärdena påverkas positivt av de anpassningar som göras i den 

tätortsnära skogen genom bl.a. skonsammare brukande och ett aktiv 

gynnande av t.ex. lövträd. 

Konflikter i samband med skogsbruksåtgärder är vanliga och 

resurskrävande, den preventiva kommunikation behöver därför vara föremål 

för ständig förbättringar och uppmärksamhet.  

Genomför besöksfrekvensräkning vid rekreationsområden – för ökad 

precisionen av skötselinsatser. 

Kompetens 

Majoriteten av kommuntjänstemännen behöver höja sin skogliga kompetens, 

endast (1/7) har en skoglig högskoleutbildning. Plan för 

kompetensutveckling bör tas fram i samråd med specialist och ges utrymme, 

detta för att ge kommuntjänstemännen en möjlighet att utvecklas och för att 

på sikt gynna kommunens planering av skogliga aktiviteter. 

Upphandling 

Alla kommuner anlitar externa entreprenörer till skogsvården, 3 kommuner 

har egen personal till mindre insatser.  

Få kommuner (2/7) direktupphandlar alla skogsbrukstjänster . 

Upphandlingsförfarande som leder till ett ramavtal med leverantörer av 

skogsbrukstjänster är vanligast, detta gynnar också mer långsiktiga 

relationer. 

Uppföljning 

Mer tid kan läggas på uppföljningsarbetet, för att säkerställa att kommunen 

får den tjänst eller de tjänster som upphandlats. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 2) 

Intervjumall 

Utgångspunkt - enkla och raka och övervägande öppna frågor 

Aldrig tillrättavisa eller ifrågasätta! 

Var ärligt intresserad av respondenten! 

Fråga inte ”Varför” utan formulera i stället som ”Berätta vidare”, ”Hur 

menar du då”, ” Vad betyder det”, ” Nu hänger jag inte med” (Trost, 2010) 

Introduktion 

En inledande presentation av mig själv med en kort beskrivning av det 

examensarbete jag skriver, bakgrund och syfte. Vidare att fråga om det är ok 

att intervjun spelas in. 

Intervjufrågor  

Inledande fråga-beskriv din roll? 

Skötsel 

1. Hur sköter den övergripande planeringen?  

2. Hur använder kommunen skogsbruksplanen?  

3. Vilka planläggningssystem används av kommunen? 

4. Finns det en långsiktig strategi för kommunens skogliga planering?  

5. Finns det hinder för långsiktiga strategier? 

6. Hur ser du på Politik och långsiktig skogsskötsel ? 

7. Har kommunen någon uttalad skogsskötsel strategi? 

8. Beskriv kommunens syn på kvalitetssystem som certifiering? 

9. Hur hanteras Skogsvården, entreprenad eller egna arbetslag? 

10. Hur uppfattar du kommunens skogliga kompetens i allmänhet? 

11. Hur utvecklas kompetensen hos kommunens  tjänstemän 

12. Hur hanteras det mer tätortsnära skogsbruket? 

13. Hur ser kommunens samverkan och dialog ut? 

14. Hur anpassar ni skötseln? 

15. Definiera tätortsnära skog? 

Upphandling 

16. Hur ser upphandlingsprocessen för skogsskötsel ut? 

17. Vad anser kommunen är viktigt vid val av entreprenör? 

18. Vilka entreprenörer jobbar inom kommunen? 

19. Omförhandling hur ofta sker det (LOU)? 
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20. Vilka kompetenskrav ställer kommunen på entreprenören? 

21. Hur ser kommunen på stora och små entreprenörer? 

22. Hur ser du på relationen till entreprenören? 

23. Hur möter kommunen tillfälliga behov. 

24. Beställarkompetensen i kommunen hur ser den ut 

(skogligbakgrund)? 

Uppföljning 

25. Hur återkopplar kommunen till de utlämnade uppdragen? 

26. Lämnar kommunen ut instruktioner till entreprenörerna? 

27. Hur ser en sådan instruktion ut? 

28. Har kommunen utfört någon besöksfrekvensräkning i något 

område? 

29. Vilken typ av kompetens ser kommunen behov av i framtiden? 

(Flyttade till rad11:1) 

30. Vad är kommunens huvudsakliga syfte med skogen? (Flyttade till 

rad15:1) 
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BILAGA 2  (antal sidor: 2) 

Sammanfattning av intervju med Respondent 1 (Driftschef/arbetsledare), 

Älvkarleby kommun 2012-02-10, Idrottsplatsen, Skutskär. 

R1 började som ung på ett sågverk inom kommunen, först som Knubb pojk, 

sedan som ströpetare och slutligen som sorterare av virke, det var så högt 

man kunde komma inom detta gebit. Tröttnade på sågverket och började 

köra lastbil i stället. Latbilskörandet ledde vidare till ett arbete som 

bandtraktor förare på den lokal avfallsstation. Kommunen tog över 

renhållningen och då skedde en över gång till kommunens park sida där det 

blev jobb med tätortsnära skog ex små 

gallring, beskäring, enstaka träd.  

Minskat på folk så passa att det inte finns så stora möjligheter, gör inte så 

mycket själva längre. Endast det allra mest nödvändiga hinns med i dag. En 

person får köra motorsåg idag. 

Dåliga och farliga träd tas bort. Bedömning sker av mig eller annan 

personal. 

I dag är kommuntjänstemannen Driftchef och ansvarar för bl a gator, vägare 

parker, skog, lekplatser. 

Produktions skogen sköts av Stora Enso sedan många år. Enso jobbar mot 

att ge ett överskott på ca 200 000:- / år.  Stora Enso har gjort SBPen.  

Hur delaktiga är ni i den planen? Inte mycket. Vi får info om vilka områden 

som ska huggas sedan kör Enso på. Vi har haft lite problem, de har inte 

huggit åt oss på två år- vet inte vad som har hänt. 

Kommunen har hållt igen lite på avverkningarna p g a – likåldrig tall 

dominerad skog. 

Vilka tar fram planen – min gamla chef tog fram planen tillsammans med 

Stora Enso. Planen har inte förnyats på länge. Vi bara stämmer av.  

Uppdaterade kartunderlag finns att tillgå. Stora Enso fixar. 

2,3) Kommunekologen kan det där. 

4) Kommunen vill ju hålla igen på avverkningarna. 

5) Ser inga hinder, är ju positivt att kommunen håller igen 

8) Stora Ensos policy gäller, för det mer tätortsnära har kommunen visa 

direktiv. 

9) Stora E, vi har ju ingen personal inga egna arbetslag. En kontakt på Stora 

Enso. Enstaka träd då anlitas ej Stora Enso utan lokal entreprenör. 

10) Inte så god, kommunekologen har nog den bästa kompetensen. Vi köper 

ju den kompetensen som vi inte har själva.  

11) Ingen kompetensutveckling. Vi vet ju aldrig hur mycket de hugger, får 

skördarnotor men har inget kunskap kring hur det bör se ut efter en gallring, 

volymer e c t. 
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12) Brukar gallra lite i mån av tid som det heter, plusjobbare, gröna arbeten. 

Kommunekologen har märkt upp sedan har det röjts och gallrats. 

13) Motionsgrupper, skola, skidåkning, boende har lite synpunkter. Kommer 

in önskemål från de boende. Då åker vi ut och tittar. De boende driver 

behovet. Säger ofta nej – p g a parabol störning, ingen sol. Man kan ju inte 

ta bort alla träd för att det skuggar. Döda träd tar vi bort. Förr beskar vi träd 

men inte nu förtiden. Då var vi ett helt gäng som höll på. Idag har vi inge 

folk. Vi köper alla sådana tjänster. 

15) Kring bebyggelse, där folk rör sig. Produktionsskog är mer utiskogen – 

längre bort. 

16) Vi ingår i inköp Gävleborg de gör upphandlingar åt oss. Efter missnöje 

med SE söker vi ny entreprenör för skogen. Stora – kontraktsbrott – svarar 

inte per tele, mail – vet inte vad som har hänt. Lovar men det blir ingen 

verksamhet. 

Vi tar fram våra önskemål och sedan är det upp till inköp Gävleborg att 

driva upphandlingen 

Identifiera behovet.  Stora har vi haft i många år det har bara rullat på. 

17) Goda relationer är viktigt man ska kunna lita på varandra. Entreprenören 

ska vad vi vill och vad de vill med uppdraget. Ofta vill jag ha lokala 

entreprenörer. Pris, miljö, kvalité. Ex 80/10/10%.  Uppdelning sker. Kan 

vara en nackdel att välja lägsta pris. 

20) Miljömaskiner, godkända (allt vi upphandlar har krav) 

25) Ingen uppföljning – den kompetensen har vi inte och har inte haft. Vi 

litar helt och hållet på Stora Enso. 

26 Ja, för tätortsnära. 

28 Aldrig mätt, vi vet ungefär var folk strövar. En grund känsla. Näsboda 

spåret mycket folk rör sig – skulle vara roligt att mäta. 

Vi började ett projekt för några år sedan. Vi har tagit fram en promenadstig. 

Längs med en å. Lite på eget bevåg, kommunekologen märkte upp vad som 

skulle sparas. 

30) Intäkter, skratt, folk ska kunna nyttja skogen att vara i. Vi har mycket 

skog i närheten av bebyggelse. Man får hugga med omtanke. Stora går ut till 

de boende och presenterar sitt förslag. Hur det ska ske, manuellt eller med 

maskin. Ingår i avtalet med kommunen. 
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BILAGA 3 (antal sidor: 2) 

Sammanfattning av intervju med Respondent 2 (Driftschef), Östhammars 

kommun 2012-02-10, Centralförrådet. 

R2 berättar att han är ute och har kontakt med entreprenörer i samband med 

ex avverkning, både i produktions och tätortsnära skog samt vid enstaka 

träd, prydnadsträd. R2 har jobbat praktiskt med skog sedan 1975, jobbat i 

skogen från början, arbetsledare i dag, ej skogligt utbildad dock kortare 

utbildningar. Gick med Skogsstyrelsen och stämplade skog från början. 

R2 tror att virkesintäkterna är relativt liten betydelse för kommunen och 

pengarna går till den allmänna kassan ej specifikt till skogen, går till 

tekniska. 

1)(5) Skogsstyrelsen, avsikten har varit, avverkningsplan på 5 år och en årlig 

men tyvärr har de misslyckats p g a personal omsättning hos svo. En plan 

tycks vara på väg in. R2 menar att det är förändligt p g a exploatering. R2 

menar att kommunen inte väger in den skogliga horisonten p g a att ny 

byggnation är alltid prioriterat. Kommunen ser sig inte som en långsiktig 

skogsägare utan det är marken som är viktig menar RJ ” utan att veta”. 

Vi vill gärna bli bättre på framförhållning. Skogsstyrelsen har inte heller 

visat så mycket långsiktigt tänkande. 

2) Det finns en plan gammal, ny är på gång, avsikten att det ska vara en 

mångbruksplan på 10 år. 

5) Snabba ingrepp, för bostäder och industrier. 

7) Har inte några specifika krav på skötseln av produktionsskogen utan det 

är upp till entreprenören att köra som han tycker. 

9)Tidigare mycket avverkning i egen regi, nu saknas personal. Tätortsnära 

tappar (mindre områden) svos arbetslag ”grönaarbeten 

(rehabiliteringssyfte)” större går på upphandling. Röjning, städ, mindre 

gallringar. 

10) Låg väldigt låg, det är ingen som har skoglig grund bland 

beslutsfattarna. 

11) Utbildningar söker man själv om man tycker sig behöva. Träffas vart 

annat år delar idéer och lyssnar till föreläsningar.  Mer utbildning finns det 

behov av ny kunskap kommer ju helatiden fram. 

13) Ingen större samverkan. Idrottsförenigar, skidspår. Föreningen söker 

kontakt med kommunen, ex ha mer snö på spåren. 

14) Ris retar folk, tas bort, även vid avverkning vid tätortsnära skogsbruk. 

Stigar hålls rena. Spar gärna lite ”roliga” träd som är trevliga att se på. 

Gynnar löv och missgynnar gran mot bostäder. Skapar variation, för att den 

inte ska se så ensartat ut. 

 

15) Nära bebyggelse helt enkelt. 
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16, Skogsstyrelsen går ut med anbudsunderlag utifrån behov. Behovet är 

tanken att även svo ska hjälpa till att identifiera.  Svo tar in anbuden och 

utvärderar dem och presenterar dessa för kommunen. Sedan är det 

kommunen som fattar det slutgiltiga beslutet. 

17) Att de förstår, det skogliga kan de, vikten av hänsyn och kommunikation 

med närboende (till aktuell trakt). Då de inte är ute i produktionsskogen. Att 

de är villiga att ta den hänsyn som behövs. 

18) Korsnäs, Mellanskog, Weda. Nödutryckningar ofta mellanskog. Man 

beslutar att nu ska det byggas så nu måste skogen bort, ren slutavverkning, 

hugger rent för tomter. Ingen framförhållning. 

20) Nej, inga speciella krav, förutsätter att utbildning och behövliga cert 

finns. 

23) Enstaka träd tar vi hand om själva. Vi åker ut och bedömer, från fall till 

fall. Är restriktiv till detta. Behov av bättre utsikt tillgodoses sällan. 

Arborist anlitad vid något enstaka tillfälle. 

25) Vi åker ut och kikar lite grann. Vi har inte klagat någon gång! 

Kommunens skogsbruk är inte certifierat. 

26) Ska ta kontakt med närboende, viss skriftlig information lämnas till 

entreprenören.  Det skriftliga skrivs ihop från gång tillgång. 

28) Har en känsla för var den största mängd besökare rör sig, dock ej någon 

mätning.  

30) Kommunen samlar på sig skog för att kunna byta, för exploatering. Det 

sker en byteshandel – tror R2. För att skaffa sig möjlighet att bygga. 
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 BILAGA 4 (antal sidor: 2) 

Strukturerad version av Sammanfattning av intervju med respondent 3 

(Marksamordnare), Tierps kommun 2012-02-10, Samhällsbyggnad. 

Nyanställde, 8 månader som marksammordnare. Stor roll som innefattar all 

mark inom kommunen dock inte gata, park. En del trädärende försvinner 

också. Sälja mark, industri, villa mark, lekplatser tillhandahålla, utemiljöer, 

tätortsnära skog till viss del.  Jag är mer administrativ, har ingen 

skogligbakgrund. Har gått kurs i skogens mångfald via SVO. 

1) Marksamordnare och kommunekolog samråder över SBP 

Exempel: En ny detaljplan som har varit ute på samråd, strax söder om ett 

välbesökt område. Det inkom information från naturvårdsverket – 

medvetande gjorde att skolorna använder den här skogen. Initialt i 

detaljplanen planerades för handel, kontor, industri. Kommunen lyssnade på 

Naturvårdsverket och skapade ett större naturområde i stället. Planen 

ändrades. Det visade sig hur människor strövade omkring. Behåller 

strövområdet och dess naturliga flöde. Planerar in säljbara tomter utifrån 

strövområdet i ställe för tvärt om. Ett bra exempel på att man lyssnar. Att 

man inte sätter för och avstyckar marken så att man bygger hinder för 

framtiden. Säljer man ett område kan ju den nya ägaren sätta upp staket ect 

vilket stoppar flödena. Men om kommunen behåller den marken och gör den 

till ett X område, då bevarar man där folk går, då finns strövområdena kvar. 

Detta uppdagades via samråd. Samråds process enligt lag. Naturvårdsverket 

lokalt. Skulle då inte premiss instanserna vara aktiva kan detta lätt missas. 

Plan grupper – diskussion – sammanvägning av samråden. Folk är 

specialister har inte helheten. Väldigt mycket är på dialogform. 

2)3) Vi har nylitgen fått den nya skogsbruksplanen, 786 ha produktiv 

skogsmark, 53 %. Vi ska jobba utefter SBP, har haft möte med kommun 

ekologen. Vi bedömer själva vad som ska göras. Vissa områden behöver 

exploateras.  

Exploaterings planer ligger vid sidan av och ingen korrelation finns just nu. 

Vägs från gång till gång. 

Dåvarande marksamornare hade diskussioner med svo inför tillskapande av 

den nya skogsbruksplanen (SBP). I detta förarbete har inte MB varit med i. 

SBP vägs in i beslut. Tätortsskog är inte med i SBP, bara produktionsskog. I 

stort sätt ligger SBP utanför detaljplanen. Gata, park har ingen plan alls idag. 

Vi har fått en möjlighet nu att göra en tätortsnära plan, kommunekologen 

vill påbörja detta. Vi har ju skogen i skolan. Skolan kom in med konkreta 

önskemål. I iordningställde dammar för att ha med sig i undervisningen. 

Sammarbetet mellan kommunekolog och gata, park fungerar bra. Det 

skogliga är en av de många roller jag har.  

Den gamla SBP har man inte lyckats följt. Man har helt enkelt inte hunnit 

med. Det har inte blivit gjort. 
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Adhook: Privatpersoner ringer in och påkallar att nu är det dags, ska ni inte 

passa på med skogsskötselåtgärder. 

3) PCskog, Solen 

Vid varje avdelning står det information. Vi ska få planen digitalt. Vill 

kunna länka in den i vårt fastighetssystem, Solen. (MB visar en kart bild i 

GIS systemet Solen) 

5) Hinder för framtiden kan vara avsaknad av historik kring vad som 

diskuterats och gjorts av tidigare tjänstemän. Skötsel kan bli lite personligt. 

Om man byter tjänstemännen, kommunekologen eller gruppen (som 

ansvarar för planering). Annan vinkel sker – vilket i o f inte är dåligt men 

varje individ har ett visst sätt att jobba ett visst samarbete. 

7) Tanken är att titta område för område, kommunen är ju hyfsat stor. Tittar 

på vilka ”1:or”  vi har lägger ihop ett paket med åtgärder. Kommunekologen 

sitter med vid prioriteringen. Finns inga andra planer för rekreation – då 

tänker vi följa SVS rekommendationer. Vi försöker komma iväg med två 

ombudspaket – för skogsskötsel (gallring e t c). Bästa årstid för att utföra 

jobbet, viktigt, kommunen ställer krav på minimala skador vid 

skogsbruksåtgärder. 

9) Inga ramavtal – vi gör upphandling (direkt upphandling). Vi håller själva 

koll ordning på av vad som ska göras enligt SBP. Vi lämnar inte ut 

förvaltnings ansvar till någon extern aktör. 

10(24) Mer kompetens inom det skogliga skulle behövas. SVO är vårt 

bollplank. Men det skulle vara bra att ha bättre skoglig kompettens. 

11) Motorsågsutbildning, trädslagsval i tätort vid nyplantering, eget intresse 

driver behovet av kompetensutveckling. 

12) Personer som vill ha bort träden eller kraftig beskäring – kvällssol e c t- 

vi är restriktiva. Bedömer från fall till fall, kommun ekologen, jag och gata 

park – sedan fattas beslut. Kompetensen finns hos både den interna 

personalen och hos. Vi ska ta fram en beskäringsplan. En arborist kommer 

att kallas in. Det ligger dock inte på mig utan Gata, park. Vi pratar med 

varandra. 

Vi har privat personer som ibland tar ner träd ”privathuggningsavtal”, 

kommunen friskriver sig från ansvar. Ett sätt för kommunen att spara 

pengar. Arbetet ska bedrivas enligt skogsskötselmässiga principer, 

medhjälpare, har fulla ansvaret, intyg om erforderlig kompetens, ansvara för 

skador. Vet ej om det är rättsligt prövat. Personligt ansvar – personen får ta 

ansvaret för medhjälparen.  

Alternativet är att ingen åtgärd vidtas – en möjlighet att kunna tillmötesgå 

(privathuggaravtal). 

13) Drift och skötselavtal med vissa föreningar där kommunen släpper 

ansvaret och föreningen bedriver skötslen enligt sina behov. 
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16) Direkt upphandling och anbudsförfarande där Skogsstyrelsen hjälper till 

med anbudsförfarandet. 

18) PEAB 

20) Står i skötsel beskrivingen vilka kunskapskrav denna bör besitta. I våra 

yttre områden finns upphandling, ramavtal med PEAB. Inga speciella krav 

med föreningarna. Lämnar över ansvaret till exploatören. I upphandlingen 

står vilka krav som ställs på entreprenören. 

25) Vi har avsyning av uppdraget, beställt jobb. Även boende kan dyka upp. 

Uppföljning, Ja.  

26) Utanför tätortsnära skog lämnas inga instruktioner. Kommunens roll att 

göra detta. 

28) Besöksfrekvens: Kan finns på kommun och fritid. Vi ser till att det ska 

vara fint och trevligt på välbesökta platser, men någon mätning har vi nog 

inte gjort. 
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BILAGA 5 (antal sidor 2) 

Sammanfattning av intervju med Respondent 4, Heby kommun 2012-03-22, 

George coffee house i Uppsala. 

Lanskapsarkitekt, Började på Heby kommun för ca 4 år sedan. Ansvarig för 

park och grönytor, skötsel underhåll drift och utveckling. Är även 

trafikhandläggare, kommunens enda. Sedan jobbar jag med 

bostadsplanering, detaljplaner och sedan jobbar jag några procent med 

skogen också. En bred roll. Många uppgifter, upplever att det är svårt att bli 

bra och det har tagit tid att sätta sig in i allting. Har ingen skoglig bakgrund. 

01:45. Fick ansvaret för skogen då det inte fanns någon annan som kunde ta 

det. Innan mig stod det skogliga åtgärdena stilla i ett antal år. Det har varit 

ganska eftersatt. Vi har 766 ha skog idag var av 1/3 är uppe i östa 

naturreservat. 

1) Tanken med skogen är jag ansvarig för skogsskötsel men att jag köper in 

själva jobbet. Har en skogsbruksplan, som entreprenören följer.   

2) Entreprenören ansvarar för att följa SBPen. 

Vi har ett avkastningskrav från kommunstyrelsen på ca 750 000:-/ år från 

skogen. Upp till entreprenören att utföra åtgärder utifrån avkastningskravet. 

Ny upphandling på gång där följande visat intresse Naturbärarna, SS och 

Mellanskog.  

04:40 Till dags dato har vi använt Sala Heby energi. Det kanske kan låta 

konstigt att anlita ett energibolag. De har velat köpa in skog för att elda med. 

Har haft Mellanskog som underentreprenör. 

3) Vi har PCskog i övrigt ingenting. Vi har programmet men vi använder det 

inte aktivt. 

4) 5) Lite dubbelt i den långsiktiga strategin. I och med SBPen finns det ju 

en tydligbild av hur skogen ska skötas på ett tekniskt sätt. Men så har man 

den andra delen, vad vill kommunen med sin skog, utöka eller sälja av, 

avverka mycket . Där upplever jag att det inte finns en långsiktig plan. 

7) Någon specifik skötsel. Vi har inte haft det tidigare. I den nya 

upphandlingen ställer vi krav på certifiering och i o m det kommer ex krav 

på samråd in vid tätortsnära skogsbruk. Här kommer vi ändra våra rutiner 

för att det ska bli bättre för medborgarna. 

8)Fcs är det vi tänker oss. 

9) I stort sätt är det den externa entreprenören som utför allt arbete. Inga 

egna arbetslag. Lite uppdrag till gröna jobb har vi haft. Arbetsförmedlingen 

och SVS, de har utfört en del mindre tätortsnära röjningar. Tycker att det har 

fungerat lite så där. Arbetsledningen har SVS stått få, vi har haft en 

kontaktperson hos dem. Haft en dialog om hur uppdragen skall utföras. 

Upplägget har varit, de jobbar ju inte i samma takt som ett vanligt arbetslag. 

Det har tagit för lång tid, problem med att rekrytera personal. Har dragit ut 
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på tiden – osäker på om vi ska förlänga detta sammarbetet. Håller på just 

nu.10:10 

Hade tänkt mig att de skulle röja tätortsnära, som även ligger utanför SBP 

men p g a att det tar för långtid – går inte att planera. 

10) Kompetens, lite dubbelt. Det finns många politiker som har egen skog. 

Ur den aspekten finns det en väldig kompetens. Kan få ganska initierade 

frågor. Har man själv inte den kompetensen så blir det väldigt dubbelt. Och 

sedan för att man inte har en långsiktig strategi för vad kommunen vill med 

sitt skogsinnehav. Därför blir det väldigt dubbelt – tycker jag. 

11) Kompetensutveckling, vi kommer få en person (nyanställning) på VA 

enhet. Han har skog och då kommer vi köpa in hans kompetens. Han ska ju 

främst arbeta med VA frågor. Han har nog ingen skogligutbildning utan det 

är främst att han har skog själv som gör att han kommer att rådfrågas 13:39.  

14, 13, 12) Tätortsnäraskog hanteras väldigt försiktigt, ofta konflikter, 

många olika intressen. Ofta kan det lösa sig med dialog. I vissa fall skickar 

vi ut information till de närboende. Vi kommer försöka få till mer samråd i o 

m den nya entreprenören. 

15) Def; Skog som ligger i anslutning till bostadsområden. Den mark med 

träd inom 100m-500. Ju längre man kommer ifrån bostadsområden blir det 

ju mindre tätortsnära, de närmsta 100 m i alla fall. Sedan handlar det lite om 

hur mycket rekreations som bedrivs ex ett elljusspår så blir en större del som 

är tätortsnära. 

16, 24 Upphandling, upphandlingsansvarig (admin inom kommunen endast 

Heby) jobbar med upphandlingar och juridiska frågor. Lägger ut på de sajter 

som finns. 

Park o grönytor, vägar och snö, Peab. Sala Heby energi sköter skogen och 

planeringen, avverkningsplanering. 

21) Man vill gärna använda lokala företag. Upphandlingarna är utformade så 

att alla ska kunna lägga anbud. Får ni många anbud? Det är väldigt blandad, 

tror att det kan vara svårt i en liten kommun, säkert lättare för ex Uppsala att 

få fler anbud. 

23) Tillfälliga behov. Ta in andra entreprenörer. Ex Peab, enligt ramavtal. 

25) Vi får avverkningsnotor från entreprenören. Och någon gång åker vi ut 

och tittar hur det ser ut. Här skulle vi kunna bli bättre. Känner att för park- 

och grönytor, som jag behärskar bra, ser man ju själv vad som behöver 

göras. Lättare att se att det man beställt är det man fått utfört. Men när det 

gäller skogen blir det mycket att man litar på entreprenören. Nu upplever jag 

att vi haft ett bra sammarbete med vår tidigare entreprenör. AL känner att 

här saknas kompetens för att kunna stämma av och se om entreprenören 

levererar det som är specificerat i planen. 

26) Instruktioner, egentligen inte. I upphandlingsavtalet finns det generella 

regler ex vissa enkla miljökrav. 
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28) Besöksfrekvens. Aldrig mätt besöksfrekvens.  22:36 Vi avverkade vid 

ett elljusspår där det blev diskussioner kring vår avverkning. Vid 

naturreservat har vi högre besöksfrekvens än på andra ställen där vi har 

skog. Rent logiskt kan man ju förvänta sig att där det finns stigar, elljusspår 

mm blir det en högre frekvens än där det är mer oländig och svårframkomlig 

terräng, rent fysiskt inte lika attraktivt. 

29) Kompetensbehov, egentligen den kompetens som vi köper in via VA 

enheten nu. En person som ser hur det ska se ut i naturen innan och efter 

samt att det stämmer med SBPen.  

30) Syfte, lite dubbelt. Det är ju strategiskt för kommunen att ha mark som 

kan användas till att bygga bostäder. Att ha en beredskap för att kunna 

utveckla tätorterna. O andra sidan är det ju viktigt att kommunen, i o m att 

man äger en del (finns ju även privata markägare). Så har man ju bättre 

kontroll över vad som händer. Vi kan välja på ett annat sätt hur vi ska sköta 

skogen. Kring tätorterna är det viktigt att kommunen har kontroll över vad 

som händer. Det finns ju inget egensyfte i att kommunen ska äga en massa 

mark, Det är ju alltid lättare för kommunen att utveckla vägar och bostäder 

mm då man äger marken själv.  

Positivt att kommunen äger skog. Tillgångar som är låsta i skog, kanske inte 

bra om kommunerna har hur mycket som helst. 



  

 

66 

Nicklas Bergström 

BILAGA 6 (antal sidor 3) 

Sammanfattning av intervju med Respondent 5 Uppsala kommun 2012-02-

22, Samhällsbyggnaden. 

47 år , jobbat i 5 år som skogvaktare, tidigare Järfälla kommun motsvarande 

tjänst , tidigare också inom massa- o sågverksindistrin, kvalitetsfrågor. 

Pluggade sent i livet. S.K hade mitt jobb i 40 år. Sitter med 

naturvårdsplanerare och Åkerfogden. Vill sitta nära dem. Vi är bollplank 

mot andra kommuner ibland. Medarbetare som är biologer i botten. 

1)2) PC skog och massor av planer, 3 naturreservat, skötsel planer, 

Stadsskogen, Lunsen, Hågadalen. Tittar år från år vad som behöver göras. 

Avtal med skogssällskapet,  2 +1+1 år. Nyligen upphandlat och klart. Till 

min hjälp har jag Uppsala vård och bildning (personer inom arbetsträning, 

rehab) lag, och teknik och service, utförarsidan. Till hjälp i det tätortsnära 

skogsbruket,  men också mindre entreprenörer. Beställer jobb löpande på 

TS. Planerar från år till år. Människors önskemål försöker vi ta hänsyn till. 

Otroligt många tyckare och akademiker, skogforsk, svo, slu ect. Man har 

ögonen på sig. Får inte bli fel. Får informera allt och alla. Till min hjälp har 

jag också, parkskötselplaner, parkstrateg ligger med i pcskog, skogsridåer. 

3) PCskog, Naturvårdsdatabas, över hela kommunen finns som 

bakgrundmatrl. Nytt, laserscannat kommunens mark, har inte titta på detta 

ännu. Sköts av stadsbyggnadskontoret.  FCS cert, grönbskogbruksplan. 

Förra skogvaktaren var ju inte så händig på datorer. Mycket finns i 

pappersformat. GIS applikation, har en liten Magellan med skb i när jag är i 

fält. Parksidan använde Solen. 

4) Långsiktig strategi, vi säkerställer hela tiden områden för rekreation, vi 

växer så det knakar. Vi är trångbodda. Kommunen försöker hela tiden hitta 

nya utrymmen att bygga på. Fler reservat är på gång. Mer och mer 

problematiskt att få ut pengar, rent ekonomiska. Frilufsliv och naturvärden 

drabbas positivt. Exploateringshuggningar (de stora pengarna) är där vi får 

ut pengar idag.  

Vi hinner inte med riktigt idag skogen växer och växer.  

5) Exploateringen stökar till det. 

Ställer krav på skogen ur säkerhetssynpunkt och utseende och detta är 

kostsamt att efterleva. Mycket arbete med (skötsel) att gå över kantzoner 

mot bebyggelse – kostsam manuell huggning. Dock acceptansen för en 

högre kostnad med ökar skogsskötsel. 4300ha. 

7) 12) Mycket blädningsförsök historiskt inom kommunen. Vi överhåller 

skog mycket. Gallrar även i äldre bestånd. Om vi slutavverkar står det ändå 

mycket skog kvar. Med hänsyn till rekreation. Vi marbereder mycket sällan. 

Stor andel självföryngringar. Misstycker lite till detta, efterföljande 

skötselkrävande. 
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Hammarskog, granplant avvecklas föryngrar med ek, hägn. Vi försöker mer 

och mer. Bidrag från skogsstyrelsen.  Ek med 4 gran amträd. Vacker ekskog 

är ambitionen. Svensk ek. 

8) FCS, Problem med att vara certifierad, SS är medventa om detta man 

måste kunna undanta vissa skogar från certifieringen. Det är vansinne att ha 

ex stående död gran inne i park/tätortsnära utan att man får ta ut det. Det ser 

illa ut. Man jobbar på detta . SS pratar med FSC och det kommer att ändras 

tror FG. 

9) se 21 

10) Kompetensen, om vi tar bort mig, finns det ingen skoglig. Vi har 

biologer men den skogliga kompetensen liten. I större kommuner typ 

Sorsele är det mest produktionsskog så där behövs nästan ingen skogvaktare. 

11) Kurser, det är upp till den enskilde. Det är upp till oss det finns pengar 

men ingen tid. Det blir aldrig av. 

13) Samverkan dialog: Gissa om vi har, informerar månader innan, anslag, 

utskick ect. Lappar till allaboende i direktanslutning, så får alla tycka till. 

Otrolig konflikt fyllt, tar massor av tid och arbete. Oftast går det bra men 

samtidigt är det alltid någon som misstycker, enskilda kräver mycket prat. 

12) 14) Tätortsskogsskötsel som regel manuellhuggning. Men vid större 

områden blir det maskiner som går in. 

15) Tätortsnära skog def: kan se ut lite hur som helst, ofta äldre skog, ofta 

varsamt skött sällan en yngre skog. Äldre tallskog. 

16) Vi upphandlar skogsbrukstjänster, bara någon liten skutt (lokal liten 

firma) och skogssällskapet. SS har nischat sig mot tätortsnära. Tidigare var 

Holmen och Mellanskog med men inte nu, de tycker förmodligen att det är 

för små volymer och för bökigt.  

Ramavtal med framförallt TS (kommunens utförarsida), entreprenörer. 

Önskar ni att fler deltog i era anbud, ja. 31:52 Då skulle valmöjligheten bli 

större. Kanske priset lägre. 

Nöjda med Skogssällskapet men börjar bli väl stora kan man tycka. Problem 

med flissortimentet. Flishantering (vi flisar mycket då många jobb är små 

och utspridda), limpor ligger kvar. SS ska fixa flisning. SS i sin tur har avtal 

med Sveaskog. Är det för varmt ligger limporna kvar i allevighet, många 

kommuner har detta problem. Drömmer om någon liten lokal entreprenör 

som förr när vi körde mot Naturbränsle funkade mycket bättre, lite andra 

tider, kalla vintrar . Önskemål från Sveaskog och SS är uppsamlingsplatser, 

dock dyr logistik, för kommunen. Flisning i bodstads områden inte alltid 

OK, ljud, damm ect. Om limporna ligger för länge kommer fåglar och 

bygger bo mm, vilket ger problem, opinion. 

18) Skogssällskapet och ts samt ett större antal mindre entreprenörer. 

20) SS är paraplyorganisation. Specifika krav på entreprenörerna. Ibland 

ombesörjer jag att de har den behövliga kompetensen. 
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21) Behov av både stora och små entreprenörer. Jag tar in många 

entreprenörer via SS då jag ej har ramavtal med vissa entreprenörer. Lika 

stort behov av båda. 

23) Tillfälliga behov, då ringer jag runt, trollar med knäna. FG, 

kommuninnevånare mm identifierar var det uppstår behov, många 

vakthundar. 

24) Har en inköpsavdelning som hjälper till med administrationen, jag ger 

ramarna. Admin i vissmån själv. 

25) Uppföljning. Antingen  råkar jag vara i det aktuella området, då kikar 

jag runt. 38:42. Vid problem, klagomål försöker också ha en viss kontinuitet 

att åka ut men brist på tid, hinner inte med. Uppdatarera i pärmarna – hinner 

inte med PCskog bitarna. En ny plan är välkommen. Den som får uppdraget 

, man kanske inte ska ge dem all information. Lunsen tex, där har vi inte 

gjort någonting. 1300 ha, kanske de skulle få, den nya planläggarna. 

26) Har ni egna instruktioner, traktdirektiv och liknande. FG gör egna 

traktdirektiv, stora och små. Från ett mail till mer väldokumenterat, ibland 

mittemellan ex  Ortofoto med några markeringar.   

Småjobben har vi ingen plan på. Inget handfast verktyg. Kommer med i den 

nya Planen, är det tänkt.  

Uppdelning idag Skogsmark och detaljplanmark.  Lite bakvänt men vi 

kommer att köra 

en traditionell grön SBP. Efter det kommer vi göra en uppdelning. Vi har en 

policy idag, Naturvårdsprogram, som säger att ekonomiska mål ska 

underordnas rekreation, friluftsliv. Hade gärna gjort detta innan att uppdela i 

ex rekreationsskog mm.   

28) Besöksfrekvents, stadsskogen, forskare på SLU. Tagit del av det, till en 

friluftsstrateg. När besöken är. Någon bäring på skötsel, finns i bakhuvudet. 

29) Kompetens, skoglig kompentens är kommunen fortsatt i behov av. Nu 

talar jag i egen sak. Kanske ännu mer kompetens på området behövs med 

tanke på hur kraven på skogen ökar i alla hänseenden, generellt. 

30) Säkerställa rekreationsskog och naturvärden. Att alla ska ha tillgång till 

skog. Vi har ett mål som säger ”Att alla ska ha nära till en skog i Uppsala 

kommun ” För att kommunmedborgarnas väl befinnande och välmående. 
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BILAGA 7 (antalet sidor 3) 

Sammanfattning av intervju med Respondent 7, Håbokommunhus. 2012-04-

04 

2:50 Min roll här på kommunen är gatuchef jag har hand om allt som du ser 

när du kliver utanför. Gator och vägar, snöröjning, belysning, parker, skogar 

lekplatser, badplatser, motionsspor, vandringsleder, simhall, ishall. Det är ett 

jätteroligt jobb. 3.25 Min bakgrund är trädgårdsingenjör. Jag är uppvuxen i 

ett växthus. Min pappa var trädgårdmästare. Mitt hjärta brinner för park. 

Skog har jag mer eller mindre snubblat in på i mitt yrke genom åren. Jag har 

ingen utbildning inom skog.3:55 

1) Jag jobbar ju med skogen det har varit min arbetsuppgift här, jag vet hur 

det ser ut. (planeringen?) Hur fungerar det eller hur fungerar det inte – skulle 

jag kanske vilja säga. Vi har avtal med SS sedan decennier tillbaka. Det har 

både kommunen och Håbo marknads AB som är där fastighetsbolaget är 

inkluderat. Det har funnits en SBP över kommunens skogar som jag anser 

inte är tillämplig överhuvudtaget för kommunens skogar ser ju inte ut på det 

sättet (inte produktionsskogar). Bestånden är små och ligger mellan hus det 

är trångt det är andra krav, går inte att gå in med skogsmaskin. Håbo 

marknads AB har ju stora skogar, som det går att föra ett skogsbruk på. Man 

tänkte sig att föra ett slags nollsummespel någon gång på 70-talet. Det 

fungerar inte då vi måste jobba mycket manuellt och folk blir tokiga om man 

lämnar ris.5:40 Stora skötsel kostnader för, inte med i budget, oss vilket 

betyder att vi får göra detta väldigt sporadiskt. De två senaste snörika 

vintrarna har vi inte fällt ett träd någonstans. Det spelar motvarandra. Vi har 

bara tätortsnära skog i kommunen. 

2)3) Vi hade en tjej här ca 2 år sedan som höll på med sitt ex jobb, hon 

avslutade ej hela arbetet, blev gravid. Hon inventerande alla skogar och lade 

upp i ett register med tillhörande orto foto, lades upp kommunens egna GIS 

program. Hon fick hjälp av vår GIS avdelning. Tanken var att skriva upp när 

och vad man gjort. Men vi har inte lyckats använda detta.  Det blir mer 

akututryckningar. Besluten om åtgärd hänger mer ihop med – jag få minst 

ett tele samtal i veckan om önskemål om att få bort träd i anslutning till sin 

tomt. Vi kan inte åka fram och tillbaka och fälla enstaka träd, det blir för 

dyrt. Om man ska anlita en entreprenör. Försöker samla ihop ett antal 

ärenden i ett område och sedan utföra dessa mer rationellt. Alla 

förfrågningar om trädfällningar godkänns inte. Vi bedömer rimliga skäl. En 

solitär ek tar vi ju inte bort, bara för att någon tycker att den skymmer solen. 

Hade planerat ett område för trädfällning men en vildsvinsproblematik har 

uppstått. Sedan maj i har vi fått in ca 400 ärenden från kommuninnevånare 

med klagomål om närgångna vildsvin. Det förekommer ”säljjakt” i området, 

vi bjöd in alla markägare. En arbetsgrupp med både markägare och 

kommunen och viltvårdare. 8:56 Vi kan inte förbjuda jakt eller åtelplatser, 

foderplatser. Vi försöker istället ta bort det som gör att svinen trivs i tätorten. 

Vi underröjer och gallrar en hel del i de vildsvinsdrabbade områdena. För att 

ta bort möjligheterna till skydd och vila. Och vi har en viltvårdare som går 
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runt 8 h i veckan och söker. Vi har funderat på fällor och allt möjligt i 

terrängen. Det är inte så lätt att skjuta i tätbebyggt område. 9:28. Störning ett 

utav benen i detta. Vi uppmanar alla kommuninvånare att inte bjuda ut mat i 

komposter mm. Sluta mata fåglarna. 11:05 

11:22 En äldre och föråldrad samt inte uppdatared plan som SS har gjort 

finns. Skogssällskapet i all ära men de har inte kunnat erbjuda mig det jag 

vill ha, eller så har de inte förstått vad jag vill ha. 11:37 

3) Egentligen inga, Solen har vi inte. Vårt GIS avdelningen jobbar mycket 

själva. Vi har ett ortofoto i botten där beståndsgränserna framgår sedan är 

det kopplat en SQL tabell med bestånds data. 

4) Nej 

5) Ja, pengar. Ta fram en plan kan man alltid göra! Men sedan om man får 

genomföra den eller inte det handlar om pengar.  Man kan göra hur många 

planer som helst och ställa dem i bokhyllan om man inte får pengar att jobba 

för sedan. 

7) Vi försöker tillmötesgå kommuninvånarna som ofta vil ha det lite ljusare 

och mer öppet då satsar man på tallar, ädellöv och bärande, få bort granarna 

som är tunga och mörka samt mer riskfyllda också. Sedan lämnar vi 

liggande träd med tanke på naturvården. Vi jobbar med brynen. Vi har 

mycket asp här, vilket är besvärligt. Kommuninvånarna vill inte ha några 

djur här. Vi har också mycket sälg som vi spar med tanke på bin. 14:30 

Nu har vi anställt en tjej som parkarbetare. Hon tog motorsågskörkort 

nyligen. Så nu har vi jobbat lite mer med enstaka önskemål under denna 

vinter. 

8) Nej, är inte prioriterat. Osäker på om SS är certifierade. SS har inte 

marknadsfört detta i alla fall. 

9) Externa tar de stora områdena alltså SS. Och vår egen personal tar de 

enskillda önskemålen. Ev ny upphandling på gång så småningom Vi och 

Håbo marknads AB har haft avtal med SS sedan 80 talet, så ska det ju inte 

vara, vi har aldrig upphandlat igen. JT, tidigare aktiv naturvårdare, tidigare 

rep för SS. Hade en bra överblick – saknas idag. Tidigare hade man 

arbetsmarknadsenhetens lag, som kunde gå att röja men det har vi inte idag. 

Vet inte hur man får tag i dem. Har heller ingen arbetsledning. Måste då 

köpas in.  

10) Ahh, jag är inte skogligt utbildad men jag är trädgårdsutbildad men jag 

har en god kännedom om biologi och botanik och trädslag. Sedan har vi en 

kvinna som håller på med naturvård, hon är inte skogligt utbildad utan mer 

åt biologhållet. Håller på med vattensalamandrar och vatten och sådant. Hon 

har inte haft titeln kommunekolog men hon har fungerat som en sådan. Hon 

har tagit fram en naturvårdsplan.19:19. Upplandsstiftelsen har gjort jobbet. 

Vi har ett kommunalt naturreservat som vi inte har pengar till att sköta. 

Aldrig någonsin någon som sätter av pengar till att sköta detta naturreservat. 
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13) Självklart viktig med samråd, finns inget som kan göra människor så 

osams som frågor kring träd. Om de vill ha ner träd som de ofta vill får man 

skriva in sedan får de prata med sina grannar så att de är överens, sedan göra 

vi en slutgiltigbedömning över hur det ser ut. Och det är ett ganska stort jobb 

så vi funderar på att gör som man har gjort i Haninge att. De har dels en 

blankett på nätet, där det står hur man ska gå tillväga och vilka regler som 

gäller. Och sedan få de tillstånd att göra detta själva. De får alltså bekosta 

fällningarna själva. Man samlar på sig alla ärenden och sedan åker någon ut 

och tittar och sedan kommer man överens om vilka träd som är ok att plocka 

ner. Sedan skriver kommuninvånaren ett kontrakt med kommunen där de 

åtar sig att köpa in tjänsten för nedtagning och bortforsling av träd. 

Kommuninnevånaren klär sig i en total entreprenad, kan man säga. Och 

sedan gör man en besiktning efter åt så att de inte tagit fler träd än 

överenskommet. Det är ganska vanligt med över uttag när man låter folk 

göra saker själv. Detta är en anledning till att vi inte praktiserat denna metod 

här. Vi fungerar på att inför a den modellen här. Haninge har prövat detta 

angreppssätt juridiskt. Deras jurist påstår att det inte är några problem 

(personskada, egendomsskada mm). 

Folk blir sura när jag säger till dem att de inte får fälla själva. En del gör det 

endå. Det är svårt att bevisa att så har skett. Vi har haft problem i framförallt 

Skokloster, om man åker på vattnet så ser man siktgator upp till husen, man 

vill ha sjöutsikt fast man bor 300 meter från staranden med en skog i mellan. 

Vi gör polisanmälningar mot detta men det är svårt att bevisa, trots att det är 

synnerligen uppenbart (syfte och vem som gagnas av ingreppen). Tar man 

dem inte på bar gärning så är det svårt att bevisa hur uppenbart det än är. 

Polisen går inte vidare. 

15) En som finns på rimligt promenadavstånd eller i direkt anslutning till 

bostaden.  Och är ska innehålla lite av varje vara ströv vänlig (genomsikt) 

får gärna finnas partier där det är lite mer hemligt. Användas för pedagogisk 

verksamhet. Många människor trivs i pelarskogen där man kan se rätt så 

långt. Många skulle nog inte tycka att det var särskilt trevligt att gå i Fiby 

urskog. Lättgånget, bär och blommor, fåglar men inte vildsvin eller älg. Lite 

lagom med natur. 

16) Nu har ju vi inte upphandlat på några år, då hon som höll i det har slutat. 

Men för min del skull jag vilja ha en entreprenör som kan göra en 

bedömning av vad som behöver göras i skogen. Åtgärdsbedömning samt 

koppla detta till kostnader och intäkter. Kan stå för försäljning av det man 

tar ner. Och som sedan kan utföra det, det vill jag ha. 

Anbudförfarande är det vi använder på andra tjänster, på en sådan här 

upphandling blir det timpris mantid. Ev kan man fråga på maskiner men det 

har vi sämre kunskaper om än för snöröjning. NU finns det ju finnas 

småskotare. Önskar att arbeta med häst, som Sollentuna. Man kan ha många 

bra ideer men man måste ha tid att genomföra dem. 
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18) Skogssällskapet exklusivt och de har en underentreprenör som heter 

Arbustum, ÅN (bor mellan Enköping och Bålsta). Han jobbade tidigare på 

SS men han startade eget. 

23) Två personer anställda. Trädgårdsutbildad, röjsågs- och 

motorsågsutbildad. 

25) Vi har en kontinuerlig dialog med entreprenören och medan de håller på 

så åker jag ut och tittar (sker ofta dock inte alltid) och beskriver hur jag vill 

ha det. SS hade tidigare Gunnar och Gösta tidigare entreprenörer, till dem 

kunde man lämna hela ansvaret, det blev alltid bra. De har bland annat 

jobbat på djurgården med just tätortsnära skötsel. Bra att ha den där 

dialogen, det måste man nästa ha. 

Tanken var att skriva in de utförda åtgärderna i SQLen men det har inte 

blivit gjort. Historiken finns här. Ulla pekar på sitt huvud. 

I Skokloster fungerar det lite annorlunda. Där är det en samfällighet som 

enligt avtal sedan 1974 ska de utföra skogsskötseln i det som är bostadsnära 

skogar där och så får de ta intäkterna ”därav” som det står. Staffan Backman 

på Skogsstyrelsen sitter i deras skogsvårdsgrupp, han gör en planering för 

varje år, de har en plan! Ibland går det på tok där också, Stora enso fällde en 

300 årig skyddad Alm. 

28) Nej. Vet ej om naturvårdaren har funderat på detta för det nya reservatet, 

Granåsen. 

29) Skulle vara en som kan göra en plan samt väga in kostander och intäkter, 

har vi råd att göra detta eller inte. 

30) Att ge kommuninvånarna ströv vänliga skogar att vistas i sin vardag och 

att det ska finnas förutsättningar för flora och fauna, biologiskmångfald. 

Samt att det ska finnas grönstråk så man kan ta sig genom kommunen utan 

att behöva väga . Kopplingen till Mälaren är viktig här. Det är ett väldigt 

parkigt sätt att se på det hela. Planerar att anlägga en större park, geoteknisk 

undersökning, 40 + lera  
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BILAGA 8 (antalet sidor 3) 

Sammanfattning av intervju med Respondent 8, Knivstakommun hus.2012-

04-02 

Jobbar som park- och naturansvarig. Det som kommunen äger som är gröna 

ytor, badplatser, trafik, skogsmiljö det är ju ett ganska brett ansvarsområde 

område. 1.49 Jag är inte utbildad inom skog jag är landskapsingenjör men 

jag jobbar med skogen ändå. 2.02 Vi har ingen kommunekolog tyvärr men 

vi har en miljöstrateg. Att vi inte har en kommunekolog är en brist. 

300-400 ha, rätt mycket skog har vi exploaterat också så jag vet inte exakt 

den befintliga skogsarealen. Det finns inga stora skogsarealer utan det  mesta 

är tätortsnära, mindre ytor Ingen produktionsskog.  Alsike är ett område som 

har lite mer sammanhängande skogsområden men som gradvis blir 

fragmenterat p g a expansion. Exploateringsmarker, man måste ju sköta 

sådan skog också men det görs inget långsiktigt p g a exploaterings 

potentialen som man ser. 

1) 5) 30) Den övergripande planeringen har fungerat väldig dåligt. Inte 

funkat alls bra men vi försöker ändra på det genom att skapa en 

skötselstrategi och uppdatera våra skogsbruksplaner så de passar den 

tätortsnäraskogen bättre . För att få någon slags kontinuitet i arbetet så det 

inte bara blir adhook. 

Handlar om att sköta skogen för rekreation alltså aldrig kalaverka, noga med 

städning inte lämna ex ris kvar.  Kalaverkning kommer vi inte göra 

överhuvudtaget.6:52 Det blir inte någon lönsam affär för kommunen men 

det blir inte förlust heller. 

Skogsstyrelsen har tagit fram SBPen. Fast vi har inte använt den! I princip 

inte. Vilket betyder att vi har en dålig beslutsgrund. Av olika anledningar 

åker man ut och kikar. Då ser man ju hur det ser ut, har ganska bra koll. Här 

behöver vi röja, här behöver vi gallra. Vissa områden,Alsikedelarna, som 

köptes på 80talet var då kalavverkade och dessa har genom åren krävt 

återkommande röjningar. 08:30. Jag vet om att det finns områden som 

behöver gallras och sedan får vi hjälp av lokal entreprenör, Martin Enqvist 

som också påtalar skötselbehov ex gallring.08:55 

Beslutsgrund till skötselåtgärd blir en kombination av min uppfattning och 

den lokale entreprenörens.09:10 

Jag har skaffat mig en del skoglig kunskap genom åren här på kommunen. 

Jag tycker det är väldigt roligt att jobba med skog. Man går igenom ett 

område och funderar. Vi gallrar eller röjer här och göra i ordning för att 

människor ska trivas och blir glada när vi ljusarupp. 09:44 Tycker att 

arbetssättet fungerar bra. Sedan har vi haft Skogsstyrelsens arbetslag som 

har gjort rätt mycket ex gallring. Egen personal tar enstaka träd. 

Använder inte planen och då alltså inte något planprogram. 

3) Ja det har vi men det använder vi inte ändå. Vi dokumenterar dåligt. Vissa 

saker lägger jag in i vårt GIS men mycket vi göra dokumenteras inte. 
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4) Nej, men vi jobbar med det i år, med den nya planen som ska vara 

anpassad för tätortsnära skogsbruk blir det bättre, vår enda möjlighet att 

jobba vettigt. Den gamla planen är ju helt inriktad på produktionsskogsbruk, 

vilket inte passar oss så bra. Vi är inte skogsbrukare vår uppgift är att skapa 

en naturmark, som är bra för rekreation och frilufsliv.13:30 Vi har inget 

uppdrag att tjäna pengar på skogen, men den får samtidigt inte kosta. Inget 

explicit uppdrag att dra in pengar till kommunen, vi har inte de arealerna. 

Vårt uppdrag är något annat och då måste vi jobba utifrån det och då måste 

vi ha en plan som fungerar utifrån det. Om det nu är en skogsbruksplan eller 

någon slags traktplan som vi själva gör, man kan ju angripa detta från många 

håll. En skogsbruksplan har ju ändå ganska bra den har en struktur som 

14:21 funkar för att lägga in sina egna aspekter i den. Jag tror det blir 

skogsstyrelsen som gör planen och då tänker jag gå tillsammans med den 

som inventerar. Så att de förstår vad vi behöver. 

7) Selektiv avverkning, gynna löv. Sedan har vi skog som tidigare 

bondblädats och då tänker vi fortsätta att bibehålla ålder och dimensions 

spridningen. 16:19. Bevara den där karaktären. Önska mål att ha in 

allternativa skötselmetoder i planen. 

8)Ser inte någon poäng med det. Vi jobbar utifrån certifieringens 

miljöaspeket. Ser det mer som ett administrativt hinder. Motsvarande krav 

eller hårdare. Vi kommer inte gå in i en certifieringsprocess.18:36.  

9) Enqvist (lokal entreprenör) och skogsstyrelsen gröna lag. 

10) Nackdelen med att jobba i en liten kommun är att all kompetens inte 

finns representerad. Är inte utbildan inom skog men tycker det är väldigt 

roligt. Jag kan mer om hur en biotop ska se ut och hur man sköter och 

bevarar naturvärden. Men jag kan väldigt lite om det rena 

produktionsskogsbruket.20:35 Har lärt mig mycket av ME (entreprenören) 

han har varit väldigt pedagogisk och duktig. 

11) Både ja och nej, tätortsnära natur försöker vi håll oss uppdaterade om, 

konferenser, kurser har hänt men det var länge sedan. Men det gäller att få 

omsätt sina kunskaper i praktiken. Det är vi själva som identifierar 

utbildningsbehoven. 

13) Det strömmar in till mig önskemål om träd ärenden. Inte särskilt 

konfliktladdat. Om man städar lite blir det mer klagomål, konflikter. Att det 

gått folk och manuellhuggit uppfattas som positivt. Psykologiskt viktigt j f 

m med att köra in med stora skogsmaskiner. Detta undviker många 

konflikter. 

14) Skog som man rör sig i till vardags. Så 26:50 nära att den är lätt 

tillgänglig, kortare cykeltur, 2-3 km. Måste vara lätt att komma in i skogen. 

Social aspekt, fylla ett syfte för människorna. En skog inklämd mellan ex 

väg och järnväg som är svår att komma till, fyller ju inget syfte, går inte att 

använda.  Detta skulle då kunna klassas som icke tätortsnära skog trots att 

den ligger nära. Ingen Sociotop. Man skulle bli besviken som medborgare 

om man räknade in dessa. 
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16) Ingen upphandling. Vi gör så pass lite varje år att det direktupphandlas 

det mesta. Viss planering sker i början på året men sedan är det också 

oplanerade saker som dyker upp som måste hanteras. 

(5)Skogen är viktig men det är skogen vi gnager på när kommunen 

expanderar, bussars vändplaner, nya bostadshus e c t. 33:10 Om det är mark 

som behövs så är det skogen man tar av. Viktiga områden  ex 

naturvärdeshöga är inte identifierade i dag men det skulle vara bra om de är 

det. Det gäller att väga in dessa vid den övergripande planeringen. 

Solen har vi också. 34:00 

Att ha skogsbruksplanen i ett eget skikt i GIS skulle vara bra. 

17) Att man kan prata med entreprenören om skogen, att kunna lita på det 

dem gör. Att de ska ha erfarenhet av tätortsnära skog samt har idéer kring 

skötsel. Får inte bara tänka kubikmeter, trots att de är viktiga. 

18) Inga specifika. 

23) Ett litet arbetslag. Parkdriften är på entreprenad. De som klipper gräs 

och sköter grönytor jobbar i skogen på vintern. 

25) Jag åker ofta ut och tittar när det kört en liten stund för att se att det blir 

som jag tänkt mig. Pratar direkt med skördarföraren. En stark dialog mellan 

entreprenör och mig. 

26) Ofta små jobb, inget större behov. Inga skriftliga dokument. Fördelen 

med att vara en liten kommun. 

28) Nej 41:00 

29) Någon som kunde mer om skog ur ett skogligt perspektiv, skulle vara 

bra. Att komplettera mitt perspektiv (gårds perspektiv) med. Det finns ju 

massor man kan göra om man kunde som skulle ge mervärde. 

30, Det finns egentligen ingen politisk strategi för vad syftet med skogen är. 

Har ju inte börjat jobba med skogsstrategin förrän nu. Men jag har alltid 

själv jobbat för frilufsliv, rekreation och de sociala värdena. Man ska ju ta 

hand om marken så man inte raserar värdet. 
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BILAGA 9 

Hej, och tack för att du tar dig tid att ge mig en kort (30 min) intervju den x  

kl x , plats x.  

 

Kor om mig, är en (vuxen) deltidsdistans student som bor i Almunge med 

familj och studerar på Linneuniversitetets avdelning för skog och trä. 

Skriver just nu ett examensarbete i ämnet ”Förvaltning av kommunägda 

skogar” där jag är nyfiken på er kommuns skötselfilosofi (tätortsskog och 

produktionsskog), upphandlingsförfarande och uppföljning av utlämnad 

entreprenad.. Mitt arbete är begränsat till Uppsala län. 

 

Om det skulle vara något som dyker upp når du mig på denna mail och 

0709-502505 eller 0174 241 52. 

 

Mvh Nicklas 
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