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Sammanfattning 
 

Över 80% av Sveriges befolkning lever i tätortsnära områden och hälften av 
landets skogsbesök sker därmed i tätortsnära skog. Sociala värden – hur 
individen upplever skogen, möjligheten till rekreation och därigenom 
skogsbesökets inverkan på individens hälsa och välmående. Detta är punkter 
som talar för att skötsel av tätortsnära skog är viktig. Lika så har individens 
hälsa och välmående en förankring i stadens välfärd, vilket ytterligare 
förstärker vikten av att sköta tätortsnära skogar.  
 
Det är ofta många inblandade intressenter och därigenom många åsikter att ta 
hänsyn till, när det kommer till tätortsnära skog. Detta leder till att det utförs 
få och då försiktiga åtgärder i dessa områden. Detta kan i slutändan leda till 
en eftersatt skog som inte fyller den funktion som från början var önskat för 
rekreationsområdet. 
 
Denna studie syftar till att undersöka ett tätortsnära friluftsområde i 
Trollhättans Stad och hur olika intressenter ser på områdets användning samt 
skogsbruk. Studien tar upp förslag på generella skötselåtgärder samt gör en 
djupdykning i fyra områden, vilka får specifika skötselåtgärder beskrivna.  
 
Datainsamling har skett genom såväl kvantitativa enkäter och intervjuer som 
kvalitativa intervjuer och samtal med olika intressentgrupper.  
 
Trollhättans Stads mål med frilufsområdet är att det skall vara tillgängligt för 
kommunens invånare. Intressenterna är främst påverkade av 
framkomligheteten, varvid det är viktigt att hålla framför allt spårsystemen 
fria från sly samt avverkningsrester. Detta gäller även övriga skogsområden,. 
Därigenom är röjningar och gallringar uppskattade, då det öppnar upp för sikt 
samt underlättar framkomligheten i skogen. Kalhyggen bör undvikas, men tas 
dessa upp i rätt syfte, samt avverkning sker utan körspår med bortforsling av 
GROT anses det genomförbart. 
 
För de specifikta områdena, ligger fokus på variation vad gäller så väl 
skogsbruksmetod som trädslagsammansättning och åldersspridning. Fokus på 
löv, men där löv inte finns att bygga på fokuserar man på en glesare 
trädställning, gärna med pelarsalskänsla. 
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Abstract 

 
Over 80% of Sweden's population lives in urban areas, and half of the 
country's forest visits will thus be in urban woodlands. Social values - how 
the individual experiences the forest, and the impact of the forest visits on 
individual health and well-being, are pointing to the importance of managing 
the urban woodlands. 
 
When there comes to the cultivation of the urban woodlands there are usually 
many opinions to consider. 
 
This study aims to investigate the various opinions on the use and forestry in 
an urban recreation area in the City of Trollhättan. The study addresses both 
general and in four cases specific suggestions on management methods.  
 
Data was obtained from both quantitative and qualitative study through 
survey, interviews and discussions with the users of the recreation area. 
 
Trollhättan's goal with the recreation area is to make it accessible to local 
residents. The users are mainly influenced by the accessibility therefore 
clearings and thinnings are appreciated. Clear cuts should be avoided, but can 
be used as a method if logging residues are removed afterward. 
 
Variation is important for the specific areas, the focus is laid on hardwood 
species. Where hardwood is missing the focus should be to create old and 
sparse forest.  

 
Keywords: Urban forestry, Urban woodlands, Silviculture   
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Förord 
Det här examensarbetet omfattar 15 hp och har genomförts som en avslutande del av 
utbildningen på Skogs- och träprogrammet, institutionen för skog och träteknik, vid 
Linnéuniversitetet. 
 
Examensarbetet är utfört på författarens eget initiativ och är inte kopplat till någon 
uppdragsgivare, eventuella fel och misstag är författaren ensamt ansvarig för. 
 
Vid uppstarten av detta arbete gick jag in med tron om att mötas av en mycket 
förlegad och eftersatt skog där skogliga åtgärder hade fått gett vika för brukarna av 
frilufsområdets meningar och motstånd. Jag möttes dock avdelningsvis av mycket 
trevliga partier, där lövskog gallrats fram och spårsystem röjts från sly, som sedan 
bortforslats. Den arga mobb, vilka motsatte sig skogliga skötselingrepp, lyste med sin 
frånvara och åsikterna bland rekreationsbesökarna var glada och berömmande över 
de skogliga skötselingrepp som hittills gjorts i området. 
 
Under arbetets gång framkom att flera skogliga åtgärder genomförts under de senaste 
åren och det har planerats för åtgärder kommande år. Ansvarig skogsförvaltare för 
området har haft informations möten med inblandade intressenter, så som 
Trollhättans sportklubb, angående skogsskötsel åtgärderna.   
 
Skogsförvaltares kunskaper kring tätortsnära skogsbruk har varit hög och flertalet 
skogliga ingrepp har gjort för att positivt förstärka rekreationsutövarnas skogsbesök. 
Det som denna rapport främst bidrar med är en skriftlig sammanställning över 
skogsskötsel i tätortsnära skogsbruk, med fokus på sociala värden och 
rekreationsutövarnas åsikter kring skogsskötsel på Slätthult. 
 
Jag vill rikta ett stor tack till Fredrik Johansson, skogsförvaltare vid Skogssällskapet i 
Vänersborg. Jag vill även rikta ett tack till Trollhättans Stad vilka ställt upp som 
markvärdar. Jeanette Wadman, kommunbiolog och Christian Karlsson, markstrateg, 
samt Mikael Arvidsson, parkansvarig vid Trollhättans Stad. Ett tack till personalen 
på förskolan Kärrviolen i Skoftebyn som tog sig tid att besvara mina frågor, samt ett 
stort tack till eldsjälen Gunnar Christiansson vid Trollhättans sportklubb. Jag vill 
även rikta ett tack till min handledare Johan Bergh, professor vid Linnéuniversitetet, 
som alltid lika positivt bemött mitt arbete även då jag själv har tvivlat. Sist men inte 
minst vill jag tacka alla rekreationsutövare och hushåll i Skoftebyn som ställt upp och 
svarat på intervjuer och enkäter! 
 
 
Uddevalla maj 2015 

Jaanice Windelberg 
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Begrepp & Förklaringar  

 
Biologisk mångfald – variationsrikedom bland alla organismer av olika ursprung 

Bonitet – markens bördighet/virkesproduserande förmåga 

Fältskikt – del av vegetationen som utgörs av ris, örter och småplantor lägre än 50 

cm 

GROT – Grenar och Toppar 

Kontinuitetsskogsbruk – skogsskötselmetoder som inte tar upp kalhyggen 

MTB-bana – bana för mountainbikecyklister  

Låga – dött träd som ligger på marken 

Naturvärde – objekt eller område med högt värde för den biologiska mångfalden 

Naturvärdesträd – träd som lämnas vid skogliga skötselingrepp och har ett högt 

värde för den biologiska mångfalden  

Trakthyggesbruk – kalhyggen tas upp för att sedan föryngras 
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1. Inledning 
 
Enligt Statistiska centralbyrån (2012) bor över 80 % av Sveriges befolkning 
i tätortsområden och Rydberg & Falck (2000) menar att över hälften av alla 
skogsbesök som sker i Sverige sker i tätortsnära skog. Därmed blir skötseln 
av skog i anslutning till dessa områden viktig. Tätortsnära skogar besöks och 
betraktas dagligen av befolkningen vilket bidrar till den fysiska hälsan, 
dessutom pekar forskning på att skogen har positiv inverkan även på den 
psykiska hälsan (Andersson & Rydberg 2005; Annerstedt et al. 2012; 
Lundqvist & Johnson 2014; Sonntag-Öström et al. 2011). Därmed är det 
viktigt för städerna att göra den tätortsnära skogen tillgänglig och 
inbjudande för att skapa förutsättningar för friska och välmående 
medborgare. 
 
För att skogen skall vara tillgänglig och inbjudande behöver den skötas av 
markägaren. Markägaren är i denna undersökning Trollhättans Stad och det 
tätortsnära skogsområdet heter Slätthult. Slätthult förvaltas i dagsläget av 
Skogssällskapet.  
 
Slätthult ligger ca 4 km från Trollhättans centrum och erbjuder 
rekreationsmöjligheter i form av olika typer av spårsystem samt en 
motionsanläggning. Området angränsar till bostadsområdet Skoftebyn där 
det bland annat bedrivs en förskoleverksamhet. På Slätthult finner vi även 
klubbstugan till Trollhättans sportsklubb (TSK), vilka bedriver orientering i 
Slätthults skogar och vintertid brukar de göra längdskidspår längst vissa 
motionsslingor. Trollhättans fotbollsklubbar har även två fotbollsplaner i 
angränsning till rekreationsområdet. 
 
Det har planerats för skogliga skötselingrepp i delar av Slätthult, men 
föreningar och allmänhet har haft starka åsikter angående vilka skogliga 
ingrepp som skall, eller icke skall utföras. Till följ av detta binds stora 
kapital i outnyttjade virkesresurser och skötseln har blivit eftersatt i stora 
delar av området. Bristande skötsel påverkar de sociala värdena i skogen, 
framkomligheten för rekreationsutövare samt deras säkerhet. Detta genom 
att exempelvis spår växer igen, passager blir svårframkomliga och gamla 
förruttnande träd tappar grenar och faller omkull. 
 

1.1. Tätortsnära skog 
För att definiera tätortsnära skog börjar vi med definitionen av tätort vilken 
enligt nationalencyklopedien (2015a) är ”tättbebyggt område med minst 200 
invånare och högst 200 m mellan husen (utan hänsyn till församlings-, 
kommuns- eller länsgränser)” 
 
Vidare definierar skogsstyrelsen (2015a) tätortsnära skog som ”skogsmark 
inom tätorter och inom 1 km radie från tätortsgränsen”. Skogsstyrelsen 
(2015b) nämner dock även att avståndet till skogen inte är det viktigaste när 
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det gäller bedömningen av tätortsnära skog utan bedömningen görs utifrån 
hur många som utnyttjar den.  
 

1.2. Sociala värden i tätortsnära skog 
Det var under den senare delen av 1900-talet som intresset för de tätortsnära 
skogarna ökade och under framförallt 1990-talet steg intresset för skogens 
sociala värden (Rydberg & Falck 2000). 
 
I tätortsnära skog förstärks betydelse av sociala värden. Skogsstyrelsen har 
gjort en utredning där de har definierat sociala värden som ”värden som 
skapas av människans upplevelse av skogen” (Birkne et al. 2013; Lundqvist 
& Johnson 2014). Birkne et al. (2013) preciserar värdena i följande åtta 
punkter 
 

• hälsa, välbefinnande och en god miljö 
• fritidsupplevelser, frilufsliv och turism 

• upplevelsevärden och sociala naturaktiviteter 
• estetiska värden 

• pedagogik och kunskap om skog och miljö 
• lek, samvaro och sociala relationer 

• intellektuell och andlig inspiration 
• identitet och kulturarv 

När man bedriver skogsbruk i tätortsnära skog skall man ha i åtanke att det 
är många aktörer som påverkas både direkt och indirekt av dessa sociala 
värden och att staten, kommuner och markägare har en betydelsefull uppgift 
att värna om dessa värden (Birkne et al. 2013). 
 

1.3. Skogens och hälsan 
Ett av de ovan nämnda sociala värdena var hälsa. Hälsa definieras enligt 
Världshälsoorganisationen, WHO (2014) som ”[…]ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 
avsaknad av en sjukdom eller funktionshinder.” 
 
Trots att regelbunden motion på fritiden blivit vanligare i Sverige ser vi en 
trend, bland befolkningen, av ökad fetma samt en ökning av nedsatt psykiskt 
välmående sedan 1990-talet (Folkhälsomyndigheten 2014). Hugo 
Westerlund, professor i epidemiologi vid Stockholms universitet, berättar i 
ett föredrag via UR (2012) att stressrelaterade besvär ökat i samhället – i 
synnerhet bland unga kvinnor och att stressen kan vara relaterad till våra 
ökade krav på att vara friska och prestera.  
 
Andersson & Rydberg (2005) poängterar vikten av en välmående 
befolkning, inte enbart ur individsynpunkt utan även ur en samhällssynpunkt 
då ohälsa kostar samhället betydande pengar.  
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Flera studier har pekat på åtskilliga positiva hälsoeffekter av att vistas i 
skogs och grönområden (Andersson & Rydberg 2005; Annerstedt et al. 
2012; Lundqvist & Johnson 2014; Sonntag-Öström et al. 2011). Exempelvis 
har studier av Grahn och Stigsdotter (2003) visat på en positiv relation 
mellan vistelse i grönområden och minskning av stress bland personer som 
lever i stadsmiljöer. Dessutom visar ytterligare studier att stressade personer 
uppskattar miljöer med en kombination av fridfullhet, lugn och natur med 
hög artrikedom i kombination med ingen eller mycket liten inverkan av 
övriga samhället (Grahn & Stigsdotter 2010). 
 
Matilda van den Bosch (tidigare Annerstedt) skriver i Lundqvist och 
Johnson (2014) att stress kan bli kronisk om man inte får möjlighet till vila 
och återhämtning. Detta kan leda till trötthet, värk och förhöjda blodfetter 
vilket kan resultera i depression, diabetes, utmattningssyndrom och 
åderförkalkning. Grahn och Stigsdotter (2010) skriver att minskar vi stressen 
bland befolkningen minskar vi även ohälsan. Har utmattningssyndrom redan 
konstaterats kan skogsbesök bidra till en positiv återhämtning för drabbade 
personer (Sonntag-Öström et al. 2011).  
 
Kopplat till stressnivån är även fysisk aktivitet, vilket även bidrar till 
minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar och fetma. Skogen och närheten till 
skogen kan bidra till ökad fysisk aktivitet och därmed en hälsosammare 
livsstil (Lundqvist & Johnson 2014).  
 

1.4. Allemansrätten och Skogsvårdslagen 
I en av Sveriges grundlagar står det ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten[…]” (Regeringsformen 2:15). Allemansrätten är vidare inte 
preciserad i detalj i annan eller egen lag (Bengtsson 2004). Den är beskriven 
enligt Emmelin et al. (2010) som ett friutrymme mellan olika lagar och 
regelverk, där var mans rättigheter och skyldigheter vad gäller vistandet i 
och nyttjandet av naturen beaktas. 
 
Allemansrätten tar kortfattat upp rätten att framförallt färdas till fot, med 
cykel eller på skidor, över annans mark. Vidare att under en kortare tid 
uppehålla sig eller nyttja naturresurser så som vilda blommor, örter, bär, 
svamp och kottar (Bengtsson 2004). Samtidigt skall man visa hänsyn till 
markägare och andra som vistas i naturen, samt flora och fauna enligt 
Miljöbalken 7:1”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas 
i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.”  
 
Det är inte bara människorna som vistas i skogen som har rättigheter och 
skyldigheter. Även markägaren måste följa lagar och bestämmelser i vilka 
de även kan ses spår av ovan nämnda Allemansrätt. I skogsvårdslagen (1§) 
så står det ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska 
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den 
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biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra 
allmänna intressen”. 
 
Vidare regleras i Skogsvårdslagen (1979:429) även anläggning, avverkning 
och till vis mån även skötsel av skog och skogsmark.  
 

1.5. Skötsel av tätortsnära skog 
Med utgångspunkt för värnandet av skogens estetiska värden och för 
besökarnas ökade upplevelsevärde i den tätortsnära skogen finns det olika 
skötselaspekter att ta hänsyn till. 
 

1.5.1. Estetiska värden i tätortsnära skog 
Anna Sténs skriver om skogsestetik i Lundqvist och Johnson (2014) med 
definitionen ”läran om den vårdade skogens skönhet”. Hon tar upp debatten 
som föreligger angående dagens sätt att bruka skogen. Där riktas hård kritik 
från turistnäringen, hembygdsrörelsen och miljörörelsen mot 
trakthyggesbruk. Då det i deras mening kan vara av högre värde för 
lokalsamhället att låta skogen stå kvar eller brukas på alternativa vis, då de 
anser att rekreationsvärden kan räknas om i kapital på samma vis som 
virkesproduktionen.  
 
Vidare precenteras en sammanställning av forskningsresultatet, från Skog 
och forskning 1968-2004, i Lundqvist & Johnson (2014) om skogsskötsel 
för frilufsliv och estetiska värden. Där har man delat in skötseln i fyra 
kategorier med tillhörande rekommendationer enligt följande 
 
Avverkning 
- små spridda hyggen 
- anpassning efter terräng 
- ej hyggesbränning 
- spara impediment 
- spara skärmträd och kulisser, mellan hyggen och vägar, vid rastplats, 
badplats, lägerplats 
- spara fröträd 
- överhåll träd 
 
Plantering 
- varierande trädslag 
- självföryngring framför radplantering 
- lövskog framför barrskog 
 
Framkomlighet 
- gammal skog framför ung skog 
- fåtal och hårda gallringar 
- motverka djupa körspår och ris 
- motverka förbuskning 
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Övrigt 
- radplantera ej gammal jordbruksmark 
- utnyttja närheten till vatten 
- informera och kanalisera besökaren 
- motverka nedskräpning 
- värna tystnaden 
- värna dofterna 
- skapa känslor (spänning, originalitet, tradition) 
 

1.5.2. Upplevelsevärden i Tätortsnära skog 
Dan Rydberg skriver om skogsskötsel för ökat upplevelsevärde i Lundqvist 
och Johnson (2014), vilket är nära sammanknutet till skogens estetiska 
värden. Det som Dan Rydberg tar upp är skogens olika funktioner och 
människors synsätt på dem. Han presenterar 14 olika infallsvinklar, 
däribland  
 

• Den vackra skogen – som en över årstiderna föränderlig kuliss, 
vilken vi uppfattar olika beroende på vår bakgrund och våra 
referensramar.  

• Den lekfulla skogen och Den pedagogiska skogen – vilken 
uppmuntrar barn till frihet, fantasi och kreativitet samt som en miljö 
för pedagogiskt lärande och upptäckande 

• Den aktiverande skogen – som en plats för avkopplande aktivitet och 
rekreation 

• Den värdefulla skogsfastigheten – där närhet till vacker skog kan 
stimulera till fler boende samt investerare till en tätort  

 
Vissa delar i en tätortsnära skog är viktigare att lägga fokus på än andra. 
Entréer är en viktig del som har till syfte att vara inbjudande. Skogsbryn – 
vilka utformas olika utifrån det aktuella skogsområdets värden. Det kan 
utformas som en tätare vägg för att avskärma störande miljö, eller som en 
glesare öppning för att ge djup till landskapet. Skogsbryn är en gräns mellan 
skogen och omgivande landskap, en plats för barn att leka och fåglar att 
häcka. Stråk – de stigar, leder och vägar som människor rör sig på genom 
skogen. Det är dessa som avgör vilken upplevelse besökaren får av skogen. 
Målpunkter – platser att stanna upp och vistas vid så som utsiktsplatser, 
grillplatser och vilobänkar. Målplatser beskrivs som extra värdefulla då det 
är en naturlig mötesplats (Lundqvist & Johnson 2014).  
 
Dan Rydberg beskriver vidare i Lundqvist och Johnson (2014) att skötsel för 
att öka upplevelsevärdet skall värna om variationsrikedom, vad gäller såväl 
trädslag, som åldersspridning och beståndens form och storlek. Det är även 
viktigt att göra skogen tillgänglig och framkomlig och då inte endast fysiskt, 
genom att röja stråk och undvika stängsel och täta ungskogar, utan även 
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psykiskt, så att skogen inte ser mörk och skrämmande ut för besökarna, 
öppen skog föredras framför den slutna. 
 
Inom projektet Dialog om miljöhänsyn, Andersson et al. (2013) behandlas 
skogsskötsel för rekreation och friluftsskogar, vilka samstämmer med ovan 
skötselindikatorer. Vidare tas även upp vikten av samrådan innan skogliga 
skötselingrepp, med nyttjarna av dessa skogsområden. De framhåller även 
vikten av att motverka körskador samt att i de områden där människor rör 
sig, gynna särpräglade naturformer och karaktärsfulla träd.  
 

1.6. Naturhänsyn 
Naturhänsyn är en viktig del i miljöhänsynen vilken regleras i 
Skogsvårdslagen (1§) där produktionsmål och miljömål skall väga lika. 
Naturhänsynen syftar till att bevara den biologiska mångfalden i 
skogsbruket. I Weslien och Widenfalk (2014) presenteras flera naturhänsyns 
åtgärder, exempel undanta naturskogsliknande bestånd för att skapa 
förutsättningar för sällsynta arter knutna till äldre skog. Vidare att vid 
avverkning lämna och aktivt skapa död ved, ställa högstubbar samt lämna 
riktigt gamla träd oavsett trädslag för att gynna sällsynta arter. Även att i 
gallring gynna befintliga naturvårdsträd eller planera för potentiella 
naturvårdsträd. Vid skogsåtgärder i närhet till vatten lämna en buffertzon 
mot vatten och vattendrag, vars främsta uppgift är att verka som skydd mot 
utlakning av partiklar och näringsämnen till vattnet.  
 
De främsta naturhänsyns åtgärdera som anges, är kopplade till 
trakthyggesbruk, men kontinuitetsskogsbruk kan fylla en viktig funktion. 
Detta för att gynna arter med dålig etablerings och spridningsförmåga eller 
arter som är känsliga för ljus och torka (Weslien & Widenfalk 2014). Med 
det inte sagt att kontinuitetsskogsbruk är att föredra vid naturhänsyn, då det 
fortfarande finns arter som är beroende av solexponerad död ved. En 
variation är att förespråka samt planering över en större skala och inte enbart 
i beståndsnivå (Weslien & Widenfalk 2014). 
 

1.7. Trollhättans Stads naturvårdsmål 
Enligt Reinfeldt och Ek (2014) har Riksdagen i Sverige fastställt 16 
nationella miljökvalitetsmål, vilka syftar till att beskriva det tillstånd vilket 
Sveriges miljö och miljöarbete skall uppnå. Följande är miljökvalitetsmålen 
 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag  
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9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

Naturvården i Trollhättans Stad berörs enligt Naturvårdsplanen (2010a) av 
de ”gröna” miljömålen, vilka är understrukna i listan ovan. 
Naturvårdsplanen väger utöver nämnda punkter av riksdagens beslutade 
miljömål, även in Trollhättans stads miljöpolicy. Genom miljöpolicyn vill 
Trollhättan exempelvis ”bidra till att nå de nationella målen”, ” Målmedvetet 
arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i 
miljöarbetet” samt ”alltid sträva efter att bli bättre”. Detta har lett till 
utvecklandet av naturvårdsplanens mål och förslag på aktiviteter för att 
skydda och utveckla naturvärden i kommunen.   
 
Naturvårdsplanen utgör ett viktigt underlag till Trollhättans 
samhällsplanering, genom att ange förslag på naturvårdsaktiviteter för att 
skydda och utveckla de kommunala naturvärdena (Naturvårdsplan 2010a). 
Ser vi till de ”gröna” miljömålen som är inkluderade i naturvårdsplanen är 
alla viktiga, men för detta arbete är det framförallt nr 12. Levande skogar 
som har en central roll.  
 
I naturvårdsplanens aktivitetsdel (2010b) under Levande skogar anges sex 
enhetsmål, tre av dem är 
 
”Trollhättans Stads skogsinnehav skall skötas på ett föredömligt sätt vad 
gäller så väl naturvårdshänsyn som social hänsyn.” 
 
”Öka allmänhetens kunskap och intresse för skogen och dess naturvärden.” 
 
”Staden skall erbjuda goda möjligheter till tätortsnära rekreation och 
naturupplevelser.” 
 
Enligt naturvårdsmålens bakgrundsbeskrivning vill Trollhättans Stad, genom 
friluftsområdena, skapa bättre folkhälsa och mervärde för kommunens 
medborgare. De ser tillgängliga rekreationsområden som en väsentlig faktor 
för att uppnå livskvalité (Naturvårdplan 2010a). 
 

1.8. Slätthult 
Det finns fyra större frilufsområden för rekreation i anslutning till 
Trollhättans Stad, Björndalsterrängen-Hultasjön, Sandhem-Tunhemsslätten, 
Åkerström-Öresjö samt Slätthult-Torpa (Naturvårdsplan 2010a).  
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Slätthult-Torpa, i detta arbete omnämnt Slätthult, har en areal av 335 ha, 
varav 185 ha är produktiv skogsbruksmark. Det finns en skogsbruksplan för 
området, enligt planen är Slätthult uppdelad i 114 avdelningar och har en 
medelvolymen på 252 m3sk/ha och medelboniteten på 6.5 m3sk/ha.  
 
Slätthult är som nämnt ett frilufsområde och här finner vi olika spårsystem 
av varierande terräng och längd. Spåren är 2.5 km, 5 km, 7.5 km och 10 km. 
Elljusspår finns för en promenadslinga om 1.8 km samt för 3.5 km. Det 
finns även en MTB-slinga om 5.5 km, för mountainbike cyklister.  Längs 
med delar av spårsystemen finns bänkar för vila och återhämtning ut 
placerade. 
 

1.8.1. Trollhättans Sportklubb 
Trollhättans Sportklubb, TSK, bildades 1930 och hette från början 
Staveredslunds Idrottsklubb. Genom tiden har olika aktiviteter förekommit 
inom klubben så som friidrott, gymnastik, bandy, orientering, handboll, 
varpa, skridskor och skidor. Idag är klubben främst aktiv inom orientering, 
men lägger även skidspår på Slätthult då klimatet tillåter. TSK har även sin 
klubbstuga på Slätthult samt bedriver de en motionscentral, med möjlighet 
till styrketräning, pingis, dusch och bastu (TSK 2015). 
 

1.8.2. Skoftebyn och förskolan Kärrviolens 
Skoftebyn är ett angränsande bostadsområde till Slätthult som främst består 
av enfamiljshus. I Skoftebyn finns förskolan Kärrviolen med avdelningarna 
Tallen, Granen och Kotten för åldrarna 1 till 6 år. På Kärrviolen har 5-
åringarna en gång i veckan en skogsaktivitet som heter ”skog och bulle” där 
de går ut i skogen och får lära sig mer om natur och miljö (Kärrviolen 2015). 
 

1.9. Problematisering 
Slätthult är ett frilufsområde i Trollhättan vilket till stor del utgörs av 
mycket gammal skog. Skogliga skötselåtgärder kan vara en känslig handling 
i ett rekreationsområde av Slätthults karaktär, med tanke på att flertalet 
intressenter är knutna till Slätthult. I och med många intressenter föreligger 
ett stort antal olika intressen och viljor angående hur skogen skall se ut. 
Detta har bidragit till mycket sparsamma skogliga åtgärder i området och 
flertalet avdelningar i skogen är skötselmässigt eftersatta enligt uppgifter 
från nuvarande skogsförvaltare (Johansson 2015).  
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2. Syfte och mål 
 
Syftet med detta examensarbete är att ge en bild av hur olika intressenter 
som brukar eller ligger i närområdet till Slätthult, ser på användandet och 
skogsbruket på Slätthults friluftsområde. Därigenom koppla detta till 
Trollhättans Stads mål med Slätthults friluftsområde och dess skogsbruk. 
Detta för att kunna förmedla skötselrekommendationer för att främja sociala 
och estetiska värden. Detta gäller skogsbruket på Slätthult generellt och i 
fyra utvalda avdelningar speciellt.  
 
Målet är att detta examensarbete skall kunna användas som ett stöd till 
förvaltare vid kommande skogliga skötselingrep i Slätthults friluftsområde. 
Resultatet kan även användas som stöd vid framtagande av en framtida 
skogsskötselplan över området.  
 

2.1. Frågeställningar 
För att precisera syftet kommer följande frågeställningar att belysas 
 

1. Vilka åsikter och önskemål har intressenterna angående användandet och 
brukandet av Slätthults friluftsområde?  

 
2. Vilka mål och krav har Trollhättans Stad angående Slätthults friluftsområde 

och dess skogsbruk? 
 
3. Vilka skötselråd kan föreligga Slätthults friluftsområde generellt och i fyra 

utvalda avdelningar speciellt? 

2.2. Avgränsningar 
Studien avgränsas till ett urval av representanter för intressenterna, vilka 
valdes utifrån hänsyn till deras geografiskaplacering och relation till 
Slätthults friluftsområde. Vid samtal med sportförening, förskola och 
kommun, skedde informationsutbyte med en representant per intressent. Vid 
kontakt med hushåll och rekreationsutövare var kvantiteten av representanter 
större. Det finns fler intressenter vilka har anknytning till Slätthult 
exempelvis Hörlycke Golfbana och Trollhättans fotbollsklubbar. Åsikter och 
önskemål från golfbanan, fotbollsklubbarna eller andra intressenter vilka 
icke presenterats inledningsvis, behandlas inte i denna studie.  Av resursskäl 
fokuserar studien på skötselrekommendationer till Slätthults frilufsområde 
generellt, med undantag av fyra avdelningar speciellt, då dessa enligt 
skogsförvaltare Johansson (2015) är synnerligen aktuella för skötselingrepp. 
Därav föreslås avdelningsbeskrivande skötselåtgärder för dessa. 
 
Skötselrekommendationerna är kopplade till sociala- och estetiskavärden 
framför ekonomiska- och produktionsvärden. Detta för att främja 
frilufsområdet som ett rekreationsområde till gagn för Trollhättans Stads 
befolkning och befolkningens hälsa. 
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3. Material och metod 
 

3.1. Val av metod 
Denna studie har valt att göras som en fallstudie över ett urval av 
intressenters åsikter angående skogsbruket på Slätthults friluftsområde. Med 
fallstudie menas att studien begränsas till en viss grupp eller yta enligt Runa 
& Davidson (2011) och i detta fall är det Slätthult som studeras. Empirin 
samlats in och studerades både kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativa 
studier följer ramar med strukturerade enkäter och intervjuer som har fasta 
svarsalternativ och data kan generaliseras numeriskt. Kvalitativa studier 
tillämpas då djupare kunskap och förståelse skall undersökas och samlas in 
genom öppna frågor, diskussioner och observationer (Björklund & Paulsson 
2003). Dessa två metoder, kvantitativ- och kvalitativinsamlande av data 
kombineras för att ge studien en bred uppfattning av intressenternas åsikter 
om skogsskötseln samt skogstillståndet på Slätthult (Nationalencyklopedin 
2015b). 
 
Hade enbart en kvantitativ studie genomförts föreligger risk att viktiga 
åsikter hade uteblivit. Intressenters åsikter, vilka från starten av detta arbete 
inte varit kända, hade då inte upptäckts. Därmed hade studien saknat 
förståelse för intressenternas inställning till användandet och brukandet av 
Slätthults friluftsområde. Denna förståelse är viktigt för att ta fram 
skötselförslag.  
 
Kvantitativdata samlades in genom enkäter och intervjuer och kvalitativdata 
samlades in genom semi-strukturerade intervjuer, åhörare vid möte samt 
genom öppna samtal och observationer i fält.  
 
En semi-strukturerad intervju är en blandning av strukturerad-, där frågorna 
har fasta svarsalternativ och ostruktureradintervju, där frågorna är öppna och 
uppkommer efter hand (Björklund & Paulsson 2003). 
 
För att undersöka olika intressenters syn på vad som är uppskattat, 
respektive mindre uppskattat, i skogsbruket på Slätthult skulle man kunna 
delat ut kameror till en urvalsgrupp, vilka ombedes ta kort på det som dem 
uppskattar när de går igenom skogen samt det som dem inte uppskattar. En 
liknande undersökning genomfördes i Göteborg av Heyman (2012). Där 
framgick att skog vilken visar på mänsklig inblandning så som bänkar, 
soptunnor och maskinspår var inte omtyckta. Naturlig skog av olika karaktär 
var uppskattat.  
 
Denna metod hade dock krävt materiella resurser vilka medför en 
merkostnad, varför denna metod valdes bort.  
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3.2. Datainsamling tillvägagångsätt  
 

3.2.1. Enkät till hushållen i Skoftebyn 
En enkät med följebrev (Bilaga 3) utformades med utgångspunkt i 
frågeställningen ”Vilka åsikter och önskemål har intressenterna angående 
användandet och brukandet av Slätthults friluftsområde?”. Fråga 1-4 
används för att katigorisera urvalsgruppen medan fråga 5 och 6 behandlar 
två viktiga skötselingrepp, samt en avverkningsmetod som allmänt har 
negativ status. Genom dessa två frågor ges en bild av inställningen till 
skötselingreppen, samt bedöms inställningen till att nyttja trakthyggesbruk, i 
delar av Slätthult, med målsättning att ny, mer inbjudande och attraktiv skog 
anläggs. Fråga 7 och 8 behandlar i vilken mån man bör lägga fokus på 
information till brukarna av frilufsområdet och hur väl nuvarande 
information når ut. Fråga 9 och 10 ger möjlighet till eftertänksamhet och 
önskningar om olika skogsmiljöer. Fråga 11 är en bildfråga som inleds med 
en kort text om tidigare forskningsresultat för att sedan låta respondenterna 
själva rangordna 6 bilder utifrån hur de upplever dem.  
 
Bilderna valdes utifrån kriterierna att spegla olika typer av skogsmiljöer, 
som skulle kunna vara möjliga att genom skogsbruk skapa på Slätthult. 
Första bilden symboliserar klassiskt kontinuitetsskog, andra bilden är en 
vandringsled genom en pelarsal av tall, tredje är en medelålders monoton 
granskog, fjärde visar flerskiktad skog av orörd typ med vindfällor, femte 
visar boklövskog, sjätte är ett hygge med ett körspår till höger. Här skulle 
många bilder kunna användas, men de begränsades till sex stycken, för att 
rymmas på ett A4-papper utan att bli för små och därmed svåra för 
respondenterna att uppskatta. Bilderna valdes ut från en bank av 12 bilder 
där varje enskild fotograf enligt upphovsrättslagen har blivit tillfrågade 
angående publikation i detta arbete.  
 
Fråga 10 är en avrundande fråga, vilken är öppen för åsikter som 
respondenten till försakat sig genom enkäten eller som denne vill ta upp 
angående Slätthult. 
 
Efter granskning av handledare vid Linnéuniversitetet delades enkäten ut till 
50 st hushåll i Skoftebyn tillsammans med förfrankerat svarskuvert. Urvalet 
av hushållen i Skoftebyn var slumpmässigt målstyrt. Enkäten delades ut till 
var fjärde brevlåda som passerades på en slumpmässig slinga genom det 
område som markerats nr 1 i Bilaga 3. Var fjärde brevlåda valdes för att få 
ett större spridningsområde än om varje brevlåda hade valts. Område av 
Skoftebyn valdes ut med tanke på dess direkta närhet till Slätthult 
friluftsområde och utdelningen skedde den 14 april 2015.  
 
Den 29 april 2015 hade 23 svarsenkäter inkommit vilket motsvarar en 
svarsfrekvens om 46%. Dock var en enkät inte korrekt ifylld och måste 
därmed räknas bort för att inte missleda resultatet, varvid den brukbara 
svarsfrekvensen sjunker till 44%.  



12 
Jaanice Windelberg 

 
3.2.2. Intervjuer med rekreationsutövarna 

Intervjuer med rekreationsutövarna följde samma modell som enkäten fast 
frågorna omformulerades för att passa i samtal med en person (Bilaga 4). 
Även denna godkändes av handledare vid Linnéuniversitetet i samband med 
godkännande av enkäterna. Urvalsgruppen av rekreationsutövare var 
målstyrd i den bemärkelsen att intervjuerna utfördes vid spårsystemens 
större entré, vid Slätthultgården, samt vid parkeringen nedanför 
Slätthultgården. Urvalet gick till så att varannan person som dök upp på 
området tillfrågades att medverka i intervjun. Innan de tilltänkta 
respondenterna fick frågan om att medverka i en mindre intervju gavs en 
presentation av intervjuutövaren, samt syftet med studien och vad intervjun 
behandlar. Sammanlagt tillfrågades 20 personer, fördelat över tre tillfällen 
och 18 personer valde att medverka, vilket motsvarar ett deltagande av 
urvalsgruppen till 90%.  
 
Intervjuerna med rekreationsutövarna skedde vid fint väder för att försäkra 
sig om att personer rörde sig i området och utfördes måndag 27:e april, kl. 
16.00–17.00, tisdag 28:e april, kl. 08.00–09.00 samt lördag 2:e maj, kl. 
15.00–16.30, samtliga under år 2015. Att intervjuerna hölls under olika 
dagar och olika tidpunkter var för att öka spridningen så olika personer med 
olika sysselsättning får möjlighet att representera intressentgruppen.  
 

3.2.3. Intervju med Trollhättans Sportklubb 
Intervju med Gunnar Christiansson, representant för Trollhättans 
Sportklubb, skedde genom en semistrukturerad intervju med bas i tidigare 
enkät (Bilaga 5). Intervjun riktades mot Trollhättans Sportklubbs tankar och 
önskemål kring skogsbruket på Slätthult. Intervjun hölls måndag 27:e april 
vid Slätthultgården och anteckningar fördes löpande under intervjun. 
 

3.2.4. Intervju med förskolan Kärrviolen 
Telefonintervju med representant för förskolan Kärrviolen skedde efter 
kontakt med förskolechef Elin Olsson som hänvisade direkt till ansvarig för 
projektet ”Skog och Bulle”. Via telefon genomfördes en semistrukturerad 
intervju med bas i tidigare enkät, fast nu riktad mot den pedagogiska 
verksamheten och vilken typ av skog som de efterfrågar (Bilaga 6). 
Intervjun skedde onsdag 29:e april 2015, och med representantens tillstånd 
spelades denna intervju in, med hjälp av inspelningsprogram för 
mobiltelefon. 
 

3.2.5. Intervju med parkansvarig Trollhättans Stad 
Telefonintervju med representant för Trollhättans Stad, Parkansvarig Mikael 
Arvidsson. Nyligen tillsatt på tjänsten och därmed inte fullständigt insatt i 
alla delar av kommunens skogar och tidigare debatter. Frågorna ställdes utan 
kronologisk ordning, då telefonsamtalet föreföll sig lättast på det viset, vissa 
frågor fick strykas då svar inte kunde erhållas på grund av ännu ej 
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tillförskaffad kunskap hos respondenten (Bilaga 7). Intervjun skedde 
måndag 18e maj 2015 och anteckningar fördes löpande via dator.  
 

3.2.6. Åhörare vid möte samt öppna samtal 
Vid möte mellan skogsförvaltare Fredrik Johansson, och Gunnar 
Christiansson, Trollhättans Sportklubb, som hölls på Slätthults frilufsområde 
måndag 27:e april, gavs möjlighet att medverka som åhörare. Mötet 
behandlade pågående upparbetning av vindfällen efter senaste stormen, 
mötet berörde kommande skogsskötselingrepp och en utvärdering av 
tidigare gjorda ingrepp. Under mötet fördes fragmentariska antekningar, då 
mötet hölls under färd till fots genom terrängen.  
 

3.2.7. Observation i fält 
Det har skett flera besök i fält till Slätthults frilufsområde under våren 2015. 
Under besöken har flera leder med kringliggande skog inspekterats, samt har 
extra observation lagt vid de fyra utvalda skötselområdena. Under besöken 
har skogens tillstånd och karaktär observerats okulärt av författaren. Vid 
besök i fält tillhandahölls kartmaterial från Skogssällskapet samt 
orienteringskarta från Trollhättans Sportklubb.  
 

3.3. Tillvägagångssätt analys av insamlad data 
Insamlad data från enkäter och intervjuer med olika intressenter 
analyserades enligt följande steg 
 

a. Först sammanställdes alla svar från enkät, intervjuformulär samt antekningar 
från intervjuerna i dataprogrammet Microsoft Excel, all data kontrollerades 
två gånger. 

b. Medelvärden för respektive skogsmiljöbild sammanställdes i ett 
stapeldiagram för hushållen i Skoftebyn och ett för intervjuade 
rekreationsutövare, detta för att lättare få översyn av vilka skogsmiljöer som 
var mest tilltalande bland intressenterna.  

c. Vidare sammanställdes även tabeller för övriga frågor i såväl enkät som 
intervju för att lättare tolka de olika svaren samt om något tydligt särdrag 
eller samband kunde bedömas 

d. Åsikter speciellt uttryckta i enkät eller vid intervju sammanställdes i en lista 
under respektive intressent i resultatet 

e. Analys av insamlad data sammanställdes löpande i separat dokument i 
dataprogrammet Microsoft Word.  
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4. Resultat 

4.1. Enkät till hushållen i Skoftebyn 
Alla som svarade på enkäten nyttjade Slätthult minst en eller ett par gånger 
om året. 45% av respondenterna svarade att de utnyttjar Slätthult en eller 
flera gånger i veckan och 41% svarade att de nyttjar det en eller ett fåtal 
gånger per månad. Den vanligaste aktiviteten var Promenad/Löpning längst 
spår som stod för 55% av hushållens aktiviteter i området. Därefter var 
Skidor vanligast (22%) och sedan Svamp/bärplockning (15%), se figur 1.  
 

 
Figur 1. Hushållen i Skoftebyns aktiviteter presenterade i procent.  

 
Nästan alla respondenter (95%) ansåg att skötselåtgärder så som gallring och 
röjning är viktiga på Slätthults frilufsområde. En majoritet (68%) hade 
förståelse för att ett kalhygge uppstår i syfte att anlägga en mer attraktiv 
skog där istället, medans ca var 4:e person (23%) ansåg sig emot kalhyggen. 
Endast 5 % av hushållen respondenter svarade att de hade sett eller tagit del 
av information, rörande skogliga skötselingrepp som pågår eller är planerade 
på Slätthult. Intresset för att ta del av information rörande skogliga 
skötselingrepp var dock hög (73%). Vid värdering av de olika 
skogsmiljöbilderna framkom att Skogsmiljö på lövskogen (nr 5) var den 
mest uppskattade, följt av skogsmiljöbilden på pelarsal av tall (nr 2) och 
därefter Skogsmiljöbilden över granskogen (nr 3), se figur 2.  
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Figur 2. Sammanställning över hushållen i Skoftebyns värdering av Skogsmiljöerna på en 
skala 1 till 10, där 10 är högsta poäng förknippat med en väldigt uppskattad skog.  
 

4.1.1. Åsikter uttryckta i enkätundersökningen 
 
• Viktigt att stormfällda träd och nedtagna friska trädstammar tas till vara 

(upprensning ut med Ryrbäcken)! 
• Det skall inte finnas något kalhygge på Slätthult, gå in och gallra 

istället! 
• Bra med information om syftet med olika åtgärder i skogen, särskilt om 

det tillfälligt ser "fult" ut, förståelsen ökar om man vet varför olika saker 
görs. 

• Stor del skog nerhuggen. 
• Jag älskar skog! En fantastisk möjlighet till rekreation och avkoppling. 

• Jag tycker det är viktigt att gallra och rensa i skogen så att skogen mår 
bra och kan växa. Rensa efter storm t.ex.! 

4.2. Intervju med rekreationsutövarna 
Bland de rekreationsutövare som intervjuades var majoriteten (67%) på 
återkommande besök till Slätthults frilufsområde minst en gång per vecka. 
17% var oftare på Slätthult förr, men nu är de på besök mer sällan än en 
gång per år. 11% besöker Slätthult en eller flera gånger i månaden.  
 
Av rekreationsutövarna framkom att den vanligaste aktiviteten bland 
respondenterna var Promenader/löpning längs spår med 57%, utnyttjandet 
av MTB-banan i urvalsgruppen var 21% medans 14% valde att nyttja 
Slätthult till något annat, så som njuta av naturen och lyssna på fågelkvitter.  
 

6,7

9
8

4

9,6

1,7

Skogsmiljö 1 Skogsmiljö 2 Skogsmiljö 3 Skogsmiljö 4 Skogsmiljö 5 Skogsmiljö 6

Värdering av skogsmiljö

Uppskattningsvärde 1-10



16 
Jaanice Windelberg 

Inställningen till skogliga åtgärder så som gallring och röjning ansågs av 
89% som viktiga. Det råder dock meningsskiljaktigheter vad gäller att ett 
hygge tas upp i syfte att man på denna plats skall plantera en skog som är 
mer attraktiv och tillgänglig, 50% anses ha förståelse för denna typ av 
skötselåtgärd medan 44% ställer sig emot och vill inte att hyggen skall 
förekomma på Slätthults frilufsområde, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Fördelning av åsikter, där Ja står för att intressenterna har förståelse för att ett 
hygge uppstår i syfte att anlägga en mer attraktiv och tillgänglig skog i framtiden. Nej är 
dem som är emot.  

 
En stor del (83%) av rekreationsutövarna som ingick i denna studie hade inte 
fått eller sett information om skogliga skötselingrepp som är planerade för 
Slätthult. Av de 17% som hade fått information om skötselingreppen hade 
dessa dels sett anslag uppsatta på ett träd samt hade en fått information via 
receptionisten i motionsanläggningen på Slätthultsgården. Det ligger en 
relativ jämnbalans mellan å ena sidan de 44% som vill ha information om 
skogliga skötselåtgärder samt dem 50% som inte vill ha information, se 
figur 4.  
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Figur 4. Fördelning i procent mellan dem som vill ha samt dem som inte vill ha information 
om planerade skogliga skötselåtgärder i Slätthult. 
 

Vidare ansåg 94% av de tillfrågade rekreationsutövarna att Skogen på 
Slätthult erbjuder den typ av skog som de önskar. 
 
Tittar vi på det värde som rekreationsrespondenterna klassat de olika 
skogsmiljöerna ser vi att skogsmiljö med lövskog (nr 5) har fått högst, tätt 
följt av Skogsmiljö pelarsal av äldre tall (nr 2) och därefter följt av 
Skogsmiljöbilden av granskog (nr 3), se figur 5. Bilden över kalhygget (nr 
2) har klassats lägst 
 

 
Figur 5. Sammanställning över de intervjuade rekreationsutövarnas värdering av 
Skogsmiljöerna på en skala 1 till 10, där 10 är högsta poäng förknippat med en väldigt 
uppskattad skog. 
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4.2.1. Samband från studien 
 

• 60 år + säger nej till kalhygge 

• 75 % av dem som säger nej till kalhygge står för 67% av de röster 
som inte vill få information om skogliga skötselåtgärden på 
Slätthult.  

• De som nyttjade MTB-banan tillhörde dem som bodde längst ifrån 
frilufsområdet med ett genomsnittligt avstånd på 7 km till Slätthult.  

4.2.2. Åsikter utryckta av de intervjuade 
 

• Fler bänkar, vill njuta och lyssna på fåglarna. Blivit fint i skogen nu 
när de grejar. 

• Fler platser att vila på och njuta av naturen (saknas helt längst 2,5 
km). Fint med röjningen längst spår, känns tryggt. 

• Plocka blommor 
• Blivit mycket bra med röjningarna längst spåren, känns tryggt. 

• Trivs med skogen som den är. 
• Spåret för 5:an helt förstörd av körspår! 

• Dålig märkning längst 10:an. Skogen är fin som den är, träden är 
mina kompisar! 

• Viktigast är spåret och att det är rent. 

• Viktigt att det inte finns hinder på MTB-banan. 
• Det viktiga är att spåret är rent från ris och vindfällen, samt utan 

körskador. 

4.3. Intervju med Trollhättans Sportklubb  
Representant för TSK: Gunnar Christiansson, styrelse medlem, medlem i 
klubben sedan 34 år. 
 
TSK är främst aktiv inom orientering och därefter cykling och då klimatet 
tillåter läggs skidspår. I övrigt nyttjas spåren till motion och rekreation 
genom promenader och löpning, dock är majoriteten som gör detta inte 
medlemmar i TSK, men TSK är mycket måna om framkomligheten för alla 
nyttjare.  
 
Med framkomlighet avses spår som är rena från vindfällen och ris, skog som 
inte är för tät och snårig, skogsmark som inte är för blöt, dessutom ogillas 
körspår. Sport- och rekreationsutövarna skall lätt kunna ta sig fram i 
markerna. Denna definition sammanfattar även den typ av skog som TSK 
anser är viktig att ha på Slätthult. 
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Totalavverkningar (hyggen) är inte att föredra, men så länga de inte är 
mycket avverkningsrester på hygget som påverkar framkomligheten kan 
även dessa miljöer nyttjas till orientering, då man gräver ner 
orienteringskontrollen.  
 
Gallring och röjning anses viktiga då de anses främja framkomligheten, 
dock bör gärna ris bortforslas eller placeras så de inte utgör hinder för 
framkomligheten.  
 
Som ny i styrelsen saknas kunskap om tidigare kontakter med 
skogsförvaltare, men att genom möte i fält gå igenom vilka skogliga 
skötselingrepp som är planerade samt kunna diskutera och planera 
tillsammans tycker Christiansson (2015) är bra.  
 
Vid värdering av skogsmiljöerna, baserades värdet utifrån hur framkomliga 
skogsmiljöerna var enligt Christiansson (2015). Mycket buskager, vindfällen 
och ris drog ner värdet på skogsmiljöerna för kontinuitetsskog (nr 1), 
naturskog (nr 4) samt hygget (nr 6), se figur 6.  
 

 
Figur 6. Sammanställning över Trollhättans Sportklubbs värdering av Skogsmiljöerna på en 
skala 1 till 10, där 10 är högsta poäng förknippat med en väldigt uppskattad skog. 

4.4. Intervju med förskolan Kärrviolen 
Representant för förskolan Kärrviolen, pedagog ansvarig för projektet ”Skog 
och bulle”. 
 
Under detta år nyttjar inte förskolan Kärrviolen Slätthult i sin pedagogiska 
verksamhet, då barngruppen är stor i förhållande till antalet pedagoger och 
det är en bit att gå. Tidigare år har Slätthult nyttjas en gång per vecka för 
skogliga besök med 6-åringarna i projektet ”Skog och Bulle”. Nu nyttjas ett 
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mindre skogsområde som ligger närmare förskolan en gång per vecka i detta 
syfte.  
 
När förskoleverksamheten är förlagd till skogen görs allt från att leka till att 
räkna mattematik i skogen. Barnen får även genomföra en vilse-utbildning, 
vilken lär barnen vad de skall göra om de går vilse. I den skogliga 
pedagogiska verksamheten ingår även naturvård, att man skall vara rädd om 
skogen och naturen samt lär sig barnen om allemansrätt, vad man får och 
inte får göra i skogen. 
 
Den skogsmiljö som önskas från förskolans sida är öppen skog främst ur 
säkerhetssynpunkt då man har mer möjlighet till uppsikt över barnen, men 
även mycket plats för lek och lärande aktivitet. Därmed gillas de skogliga 
skötselåtgärderna gallring och röjning. Dessa skogliga skötselingrepp 
lämnar även material i form av ris och grenar på marken, vilka gärna 
används av barnen till byggande av kojor. 
 
Då man även i lär barnen namnen på de vanligaste trädslagen och pratar om 
de träd som finns i skogen är variation av olika trädslag uppskattat.  
 
Så länge vindfällor inte uppfattas som farliga är det en möjlighet, för 
exempelvis balansträning. Lika så är kalhygge inte den skogsbiotop man i 
nuläget besöker, men pedagogen ser möjlighet till lärande även på ett 
kalhygge.  
 
I dagsläget nås inte förskolan av information angående skogliga 
skötselåtgärder på Slätthult, men de hade gärna tagit del av information 
angående detta, då man skulle kunna utnyttja det i den pedagogiska 
verksamheten och låta barnen vara delaktiga.  
 

4.5. Intervju med Trollhättans Stad 
Representant för Trollhättans Stad, Mikael Arvidsson, Parkansvarig. 
 
Målet med Slätthult är en tillgänglig skog för allmänheten. I Trollhättans 
tätortsnära skogar arbetar man för en ökad lövandel. Parkdelen på tätortsnära 
skog har inget avkastningskrav på sina skogar, så det finns inga ekonomiska 
mål att uppnå eller krav att följa. 
 
Trollhättans stad för en dialog med intressenterna främst genom 
skogsförvaltare. 
 
Röjningsingrepp sker i omlopp om 7-8 år, då delas det alltid ut brev i god tid 
innan till de närboende om att en röjning kommer att ske. Därmed har de 
närboende möjlighet att yttra sig om det är något särskilt de vill ha hjälp 
med eller lämna en åsikt om. De får även möjlighet att gå med 
röjningsansvariga och diskutera om så önskas.  
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Man tillämpar även kontinuerlig tillsyn vad gäller vindfällen etc. Under 
januari 2015 härjade stormen Egon, som har inneburit extra upparbetande av 
vindfällen i stadens tätortsnära skogar.   
 
Beroende på skogens skick och sammansättning av arter (träd) kan det bli 
aktuellt med ett kalhygge. Parkansvarig har tidigare varit med i ett projekt i 
annan kommun där man i anslutning till ett motionsspår tog upp ett 
kalhygge för att öppna upp och få mer ljus. Först var det motsättningar, men 
när det väl var klart så blev det riktigt bra och folk blev nöjda. I allmänhet 
undviker man dock kalhyggen i tätortsnära skog så långt som det är möjligt. 
 
Det görs inga specifika insatser för att lyssna av allmänhetens intressen vad 
Arvidsson (2015) känner till, förutom utskicket om röjningsarbetet till de 
närboende. Dock stöter man på många när man är ute och jobbar vilka gärna 
får prata och dela med sig av sina åsikter angående skogens tillstånd och 
skötsel. 
  

4.6. Generella skötselrekommendationer för Slätthult  
Sammanställningsvis bör följande skötselrekommendationer för Slätthults 
frilufsområde gälla: 
 
• Röj och gallra  
• Om hyggen måste göras, sätt upp informationstavlor, vid hygget, vilken 

preciserar syftet med hygget samt visionen om hur den framtida skogen 
på denna plats kommer att bli. 

• Ta ut ris och GROT, alternativt lägg det på så vis att det inte försvårar 
framkomligheten. OBS lite ris bör gärna lämnas i brynområden där barn 
ofta leker.  

• Gynna löv, så väl som inslag i blandskog som helt lövdominerade 
avdelningar 

• Eftersträva variation vad gäller trädslag som åldersfördelning 
• Där möjlighet finns överhåll gärna träd 

• Glesa pelarsalar av äldre träd är eftersträvansvärt 
• Sätt upp tydliga informationsskyltar vid entréerna och gör även entréerna 

ljusa och inbjudande 

• Sätt upp skyltar om naturhänsyn – vid högstubbar och död ved 
• Extra fokus bör läggas på skötsel längs med spår då det är där 

majoriteten av besökarna upplever skogen  
• Spåren i sig är viktigt att hålla i gott skick 
• Fokusera på naturvårdsträd i närhet till spår och stråk så besökarna kan 

ta del av naturvårdsträds karaktärer.  
• Gynna målpunkter så som gläntor, vilobänkar och utsiktpunkter 
• Vid alla skötselåtgärder – tänk på framkomligheten! 
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4.7. Speciella skötselrekommendationer Slätthult 

De fyra utvalda områdena tilldelades ett nummer (Bilaga 1) och beskrivs 
med tillhörande skötselrekommendationer under respektive områdes rubrik i 
nedan text.  
 

4.7.1. Område 1 
Området är uppdelat i två delområden med olika förutsättningar för olika 
skogsskötsel.  
 
Delområde 1. 
Igenväxt betesmark som MTB-banan korsar. Bitvis mycket blöt 
markfuktighet med tuvbildning och starrväxter. Busk och trädskick av 
främst löv, där en gles självföryngring av björk förslagsvis röjs fram och ges 
god förutsättning att utveckla sina grönkronor att växa. Målet är en glesare 
björkäng, där någon del, vilken i dagsläget domineras av klibbal på sockel, 
gynnas på grund av dess höga biologiska värde.  Björken och klibbalen har 
god förmåga att etablera sig på blötare marker och kan bidra till torrare mark 
vilket gynnar MTB-banan som löper tvärs över. 
 
Kant mellan Delområde 1 samt avdelning 38 i skogsbruksplanen (Bilaga 1) 
rensas lämpligen från granunderväxt så att sikt uppstår mot ”björkängen”. 
Platå med utsikt i direkt anslutning till led finns halvvägs upp för en längre 
backe, vilken lämpar sig för placering av en vilobänk.  
 
Delområde 2. 
Delvis bestående av igenväxt betesmark med stundtals mycket blöt 
markfuktighet. Löv i flera successionsstadier vilket genererar en god 
utgångspunkt för kontinuitetskogsbruk med inriktning mot löv. Gran och tall 
rensas ut och lämpligt löv lämnas för ingående i framtida 
kontinuitetsskogsbruk. Det finns inslag av äldre asp, vilket är ett träd med 
höga naturvärden och lämnas lämpligen som naturvårdsträd. Att förlägga en 
yta med kontinuitetsskog betyder att skogen där kommer vara tätare med 
både träd- och buskskikt. Detta område kommer därmed utgöra en vägg i 
skogen mellan MTB-banan och annat spår vilket ger intrycket av ett skogligt 
rum. Då variation i skogsbruket är eftersträvansvärt är detta en lämplig yta 
för tätare skog.  
 
En bergskulle finns inom området där det ligger några äldre vindfällen av 
gran, vid vilka informationsskylt om naturvårdshänsyn och trädets betydelse 
för den biologiska mångfalden kan placeras. Detta för att göra platsen till ett 
intressant utflyktsstopp för familjen, eller den enskilde, som vandrar förbi. 
Vidare rensas denna bergskulle från gran, medan tall lämnas som fröträd och 
lämpligt löv gynnas, detta bidrar till naturligföryngring.  
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4.7.2. Område 2 
Ett litet område med äldre tall och blandat löv. Ett rikligt uppslag av rönn i 
älgbetningsfri höjd om 3-4 m finns. Här ställs förslagsvis en skärm av tall 
för att när rönnen kommit ytterligare en bit i sin tillväxt avveckla tallen för 
att skapa ett litet rönnbestånd på Slätthult.  
 
Då detta område är placerat i ett brynområde mellan skog och åkermark ges 
goda förutsättningar för ljus till träden. Dessutom löper en infartled till 
Slätthult just intill detta område, vilket gör att entrén till skogen förstärks 
och ser inbjudande ut.  
 
Vidare är rönnbestånd udda inslag i skogsbruket vilket bidrar med ett 
uppiggande inslag i kontrast till det barr som dominerar skogsmarken på 
Slätthult. 

 
4.7.3. Område 3 

Ett område utan tydligt lövuppslag. En bäckmiljö löper längst med 
beståndet, vilken bör gynnas med en zon där man håller rent från barrträd 
och låter lövträd etablera sig. Längst med bäcken finns ett fåtal klibbalar 
som sparas. Vid fältobservation hittades två stycken yngre lönnar i en höjd 
av 3,5 m. Dessa bör gynnas och ges plats för utveckling. 
 
Då ett befintligt lövuppslag inte fanns att bygga på och uppsvällda rotstockar 
på granen indikerar röta, föreslås en utglesning av granbeståndet samt att 
granen tas ut ur produktion för att överhållas och skapa ett stråk av en 
pelarsal. En led löper längst med området och glesar man ut till pelarsal 
kommer man även tydligare att kunna se bäckmiljön och i framtiden de två 
karaktärsfulla lönnarna.  
 

4.7.4. Område 4.  
Ett område där flertalet ekar påträffades. Dessa bör successivt röjas fram då 
de stått förtryckta under en längre tid. Gallrar vi fram dem direkt riskerar vi 
att stressa träden så att de dör. Detta är även ett område där det finns äldre 
björkar, vilka redan visats hänsyn till vid tidigare skogsvårdsåtgärder, dessa 
fortsätts att visas hänsyn. Det finns löv i flera successionsstadier vilket gör 
att ett visst kontinuitetstänk kan användas. Dock skall man tänka på ekarna 
och att dessa kan uppnå en aktningsvärd ålder, varvid man bör vara försiktig 
med de träd som man sparar, så att man inte gynnar träd som man senare 
måste ta bort pga att de konkurrerar med ekarna.  
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5. Diskussion 
 

5.1 Intressenterna och brukarna av Slätthults frilufsområde 
Det är inte bara den tätortsnära skogen som har inverkan på dess besökare. 
Besökarna har även inverkan på den tätortsnära skogen. Allemansrätten ger 
var man rättigheter att färdas över annans mark, samt nyttja olika 
naturresurser enligt Emmelin et al. (2010), men är samtidigt förknippad med 
skyldigheter att visa hänsyn till flora, fauna och markägare (Bengtsson 
2004). I samhället finns ett gemensamt ansvar att vårda den natur vi lever i, 
att inte skräpa ner eller förstöra. Detta är en viktig del för att de sociala 
värdena i skogen ”värden som skapas av människans upplevelse av skogen” 
vilka Birkne et al. (2013) samt Lundqvist & Johnson (2014) tar upp. En god 
miljö som är estetiskt tilltalande och bjuder in till lek, sociala relationer och 
välbefinnande, är inte något som endast de vilka bedriver skogsbruket skall 
ta ansvar för. Det är något som alla som nyttjar den tätortsnära skogen 
gemensamt skall ta ansvar för, även om den största rollen ligger hos dem 
vilka fattar beslut om och hur skogliga åtgärder skall göras i dessa områden.  
 
Kunskap om allemansrätten och värnandet om naturen lärdes ut redan bland 
barnen på förskolan Kärrviolen (2015). Det ger goda förhoppningar om att 
framtida generationer fortsätter att bygga på det arbete kring tätortsnära 
skogsbruk och värnandet om denna miljö vilket byggs upp i dagens 
samhälle.  
 
Sammanvägt från både enkäterna och intervjuerna med rekreationsutövare, 
använde majotiteten Slätthults frilufsområde till Promenad/Löpning längst 
spår. Därmed kan konstateras att skötseln längst spåren är den viktigaste 
skötseln, ur social- och estetisk aspekt, då det är denna skog som brukarna 
främst kommer i kontakt med. Spåren på Slätthult kan relateras till Dan 
Rydbergs beskrivelse av Stråk i Lundqvist & Johnson (2014). Där han 
förtydligar att det är längst dessa stråk som upplevelserna av skogen till 
försakas. Vilket även konstaterades genom intervjuer med 
rekreationsutövarna, vilka omtalade det positiva med de skogligsåtgärderna, 
så som röjning och gallring, som för kort tid sedan gjorts längst spåren.  
 
Då mycket av skogensskötsel på Slätthult är eftersatt enligt Johansson 
(2015) och majoriteten av skogen är gammal, kan man se att enligt 
rekommendationer från Lundqvist & Johnson (2014), kan man ta upp 
mindre kalhyggen i områden för friluftsliv, där man vill ta hänsyn till 
estetiska värden. Dryga 50 % av rekreationsbesökarna på Slätthult kunde 
tänka sig att ett kalhygge uppstod i syfte att anlägga en mer inbjudande och 
attraktiv skog i framtiden. Detta i kombination med att ett hygge inte var 
några problem, så länge riset togs om hand, enligt Trollhättans Sportklubb. 
Förskolan Kärrviolen kunde se en möjlighet till pedagogiskt lärande, även 
på ett kalhygge, vilket skapar förutsättningar för flera skötselmetoder på 
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Slätthult. Finns möjlighet för mindre kalhyggen, vilka kan avverkas 
systematiskt, med några år emellan så att variation uppstår i landskapet, kan 
man på dessa områden plantera in ädellöv i kombination med ordinärt löv 
eller självföryngring av löv. Då löv ansågs som en av de mest tilltalande 
skogsmiljöerna i denna studie, när rekreationsutövare samt hushållen i 
Skoftebyn fick värdera de olika typerna av skogsmiljöer genom 
miniatyrbilderna. 
 
Vad som skulle tala emot detta är en potentiell stängsling, som skulle kunna 
bli aktuell att göra för att skydda plantorna mot viltbetning. Att stängsla är 
inte att rekommendera enligt Dan Rydberg i Lundqvist & Johnson (2014). 
Stängsel hindrar allmänhetens framkomlighet och just framkomligheten 
lades mycket tyngd vid från flera intressenters håll inte minst från TSK som 
var aktiv inom orientering. 
 
Sammanställer vi vidare hushållens enkätsvar med rekreationsutövarnas 
intervjusvar kommer vi fram till att 58,5% vill nås av information om 
skogliga skötselingrepp som skall göras på Slätthult. Ett alternativ att nå ut 
till dessa är att sätta upp information på speciella skyltar längst med spåret, 
där står exempelvis ”Här kommer vi under vår/sommar 2016 att anlägga ett 
bokbestånd, varvid den nuvarande granskogen kommer att avverkas under 
höst/vinter 2015” på denna skylt kan man även lägga till en bild på en 
bokskog och skriva att ”Det här är målbilden för detta bestånd”. 
 
Informationsskyltar som har satts upp på anslagstavlor vid Slätthultsgården, 
samt på träd vid olika spår-entréer, har enligt studien endast uppfattats av ett 
fåtal av rekreationsutövarna. Innan skogliga skötselåtgärder i framtiden 
genomförs, bör tydligare skyltar sättas upp och möjligen fler skyltar. 
Samrådan med intressenter föreligger idag när det gäller de större ingreppen 
i skogen, men då främst med föreningar. Rekreationsutövarnas röst kommer 
inte till gehör vilket enligt Andersson et al. (2013) är viktigt i rekreations 
och friluftsskogar. En möjlig tanke för att lyssna av rekreationsutövarnas 
åsikter kan vara att sätta upp en åsiktslåda några månader innan 
skogligaingrep, där alla kan få göra sin röst hörd. Dock kan detta kräva stora 
resurser att analysera, men det kan vara ett alternativ vid vissa tillfällen för 
att göra att fler intressenter känner att deras åsikt är viktig. Att känna att 
någon bryr sig om individens åsikt kan eventuellt leda till ökad förståelse 
generellt för naturvård. Gällande att öka förståelsen för naturvård skall vi 
återkomma till längre ner i diskussionen under Skötselåtgärder. 
 
Sambandet mellan de skogsmiljöer som värderades av intressenterna var att 
de som värderades högst var lättframkomliga och ljusa. Detta stämmer väl in 
med bilden av att skogens besökare påverkas negativt av skog som är tät, 
svårframkomlig och kanske mörk. Därmed väljs denna typ av skog bort. Att 
tätare skog inte är uppskattat, vittnar siffrorna i studien om, där sammanlagt 
hushållens enkätsvar och intervju med rekreationsutövarna uppvisar att 92% 
anser att skogliga skötselåtgärder så som gallring och röjning är viktiga. 
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Även TSK poängterar att de är viktigt för framkomligheten och förskolan 
Kärrviolen vill ha öppna skogar, så att de kan ha uppsikt över barnen. Ris 
fick gärna ligga kvar som byggmaterial till kojor. Detta ger barnen utlopp 
för fantasi, kreativitet och sammarbetsförmåga, samt motorik och omnämns 
av Dan Rydberg som Den lekfulla skogen och Den pedagogiska skogen. 
Visst vill vi att våra barn bygger upp en relation med skogen så att de känner 
sig trygga där och redan från ett tidigt skede i livet kan ta del av skogens 
hälsosamma krafter.  

5.2 Trollhättans Stad 
Flera studier har pekat på skogen och grönområdens positiva påverkan på 
vår fysiska, som vår psykiska hälsa, inte minst den positiva effekten på 
stress. Detta har Trollhättans Stad tydligt blivit varskodd om då hälsa bland 
invånarna är viktigt att behandla och kommunen vill kunna ”[…]erbjuda 
goda möjligheter till tätortsnära rekreation och naturupplevelser” 
(Naturvårdsplan 2010b). Bättre folkhälsa och mervärde för kommunens 
invånare beskrivs i Naturvårdsplanen (2010a) och kan anses viktigt att 
bemöta för kommunen utifrån att ohälsa kostar samhället betydande pengar 
(Andersson & Rydberg 2005). Kostander i form av sjukskrivningar och 
frånvaro på jobbet. Då är det bättre att ligga steget före och förebygga eller 
åtminstone erbjuda en bra plats för snabbare rehabilitering, från exempelvis 
stressrelaterade sjukdomar. 
  
Detta är som innan nämnts en aspekt som Trollhättan Stad är medveten om, 
vilket även framkom under intervjun med Mikael Arvidsson, Parkansvarig 
inom kommunen. Arvidsson (2015) bekräftar att målet med Slätthult är en 
tillgänglig skog för allmänheten och att det inte föreligger några 
avkastningskrav gällande skogliga åtgärder i området.  
 
Denna studie visar på en hög besöksfrekvens per vecka sett till 
urvalsgruppens svar. Detta är värdefullt ur Trollhättans Stads aspekt, med 
tanke på att Slätthults friluftsområde inte skall generera någon 
ekonomiskavkastning i form av virkesvärde. 
 
Enligt Lundqvist & Johnson (2014) är lövskog att föredra framför barrskog, 
då det ger en mer föränderlig landskapsbild över årstiderna. Då Trollhättans 
Stad har som mål att öka lövandelen på sina markinnehav och särskilt i de 
tätortsnära områdena, ser denna punkt ut att redan vara belyst. Vilket är 
uppskattat av rekreationsutövarna, då önskemål förelåg om mer löv på 
Slätthult. Detta i kombination med att bilden föreställande en skogsmiljö 
med boklövskog, var som nämndes i föregående kapitel, den skogsmiljö 
som värderades högst i studien och därmed en indikator på att invånarna står 
på kommunens sida gällande ökad lövandel. 
 
Framkomlighet vilket genomgående har varit ett kärnbegrepp i studien, 
behandlas genom återkommande röjningar och gallringar inom området vart 
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7-8:e år. Dessutom tillämpas kontinuerlig tillsyn av träd som kan utgöra fara 
och hinder så som vindfällen tas bort.  
 
Enligt Trollhättans miljöpolicy, vilken delar av behandlas i naturvårdsplanen 
(2010a), står det förutom att de skall bidra till de nationella målen, att 
Trollhättan ska: ”Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som 
nyskapande och pådrivande i miljöarbetet” samt ”alltid sträva efter att bli 
bättre”. När det gäller miljö finns det olika typer av miljö, men kopplar vi 
det till skogsmiljö kan man se till skonsamma avverkningsmetoder och att 
inte orsaka körskador i de kommunägda skogarna. Körskador var något som 
även Andersson et al. (2013) nämnde att man skulle motverka i de områden 
som människor rör sig.  
 
Körskador bör tas hänsyn till och minimeras, inte bara för att det ser 
estetiskt fel ut, utan för att det påverkar naturen negativt genom bland annat 
markkompaktering och utlakning. 
 
Skogsvårdslagen (1§) nämnde ”Skogen är en nationell tillgång och en 
förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning 
samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn 
tas även till andra allmänna intressen”. I rekreationsområdet Slätthult får de 
allmänna intressena en aningen viktigare betydelse än de ekonomiska, enligt 
Trollhättans Stad. Dock är miljömålen av stor vikt, vilket nämnts tidigare, 
och kräver därför även dessa resurser för att bevara den biologiska 
mångfalden och visa naturhänsyn. 

 
5.3 Skötselrekommendationer 

Naturhänsyn kan ibland hamna i konflikt med vad som uppfattas som 
estetiskt tilltalande i skogen (Lundqvist & Johnson 2014). Därmed kan 
naturvärden sänka de sociala värdena, vilket i sin tur leder till att man avstår 
viss naturhänsyn i områden med hög besöksfrekvens. Naturhänsyn som att 
lämna död ved och tillförsaka högstubbar är åtgärder som upplevs negativa 
av besökare enligt Lundqvist & Johnson (2014).  
 
En tanke är att man vid dessa naturvårdsobjekt sätter upp en 
informationsskylt som talar om varför det är viktigt att exempelvis en 
högstubbe, en låga eller ett naturvärdesträd, lämnas kvar efter ett 
skötselingrepp. På skylten kan man beskriva objektets roll för den biologiska 
mångfalden, ha med en illustrerad bild eller en förstorning på några av de 
insekterna som lever i eller av objektet. Detta kan bidra till att något som 
estetiskt sätt upplevs som fult kan leda till nyfikenhet och därigenom till 
ökat upplevelsevärde, vilken är en viktig del av de sociala värdena i skogen 
enligt Birkne et al. (2013). Kanske kan en ful högstubbe bli en målpunkt – 
en plats för möte mellan människor, samt mellan människor och natur. En 
vilobänk kan placeras i närheten och man kan fortsätta sköta 
naturvärdesobjektet genom att hålla en öppen glänta runt det även i 
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efterföljande skogliga ingrepp. Så från att varit ett negativt inslag kan det bli 
något positivt. 
 
Lika så då ett hygge tas upp, kan man anamma denna informations teknik 
och illustrera vad syftet är med just detta skötselingrepp är. Därigenom ökas 
acceptansen för att ett hygge tas upp eller ett annat skötselingrepp görs. 
Detta var precis vad en av respondenterna i enkätstudien skrev som 
kommentar ”Bra med information om syftet med olika åtgärder i skogen, 
särskilt om det tillfälligt ser ”fult” ut, förståelsen ökar och man vet varför 
saker görs.”  
 
Sedan är det inte alltid som naturhänsyn hamnar i kontrast till sociala 
värden. Större äldre lövträd samt karakteristiska tallar som lämnas som 
naturvårdsträd kan många gånger uppskattas av skogens nyttjare. Mer 
inblandning av löv bidrar till ett variationsrikt intryck, inte bara vad gäller 
lövträden som olika arter eller i kontrast till barrträd, utan även i kontrast till 
sig själva. Lövträd skiftar form och färg under de olika årstiderna och 
därmed upplevs skogen olika vid olika tillfällen på året.  
 
Man kan kombinera många olika skötselåtgärder för ökade sociala och 
estetiska värden längst med spåren. Spåren har vi tidigare konstaterat var 
den typ av miljö vilken var mest besökt på Slätthult.  Enligt Lundqvist & 
Johnson (2014) eftersträvades variation bland trädslagen, överhåll träd och 
skapa känslor hos skogens besökare. Detta kan vi sätta i relation till studien 
av Grahn & Stigsdotter (2010), vilken pekade på att stressade personer 
uppskattade miljöer med en kombination av fridfullhet, lugn, natur, hög 
artrikedom och gärna utan inverkan av människan. Birkne et al. (2013) visar 
även på skogens betydelse för intellekt och andlig inspiration, varvid 
variation är eftersträvansvärt då olika människor, beroende på deras religion 
och bakgrund har olika uppfattning om skogen.   
 
Många gånger kan mäniskor söka sig till skogen för att komma bort från jäkt 
som är i samhället. En viktig aspekt att ta upp är körskador och att 
skogsbruket anstränger sig extra i rekreationsskogar för att lämna så lite spår 
efter sig som möjligt. Därmed minskar intrycket av mänsklig påverkan.  

 
5.3 Metoddiskussion 

Denna fallstudie genomfördes med en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ ansats. Dock har endast båda metoderna skrapat på ytan vad gäller 
de åsikter angående skogsskötsel på Slätthult som förligger bland 
intressenterna. Fler frågor angående olika typer av inriktad skogsskötsel, så 
som frågor kring naturvårdsträd och målpunkter, skulle kunna utformas. 
Detta för att väga tidigare forskning mot intressenternas åsikter så som det i 
denna studie gjorts i de frågor som nu varit gällande i enkäter och intervjuer.  
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Vad gäller urvalsgrupp av intressenter skulle denna kunna utvidgas till 
fler förskolor och skolor i närområdet Skoftebyn, samt Trollhättans 
fotbollsklubbar och den angränsande Golfbanan Hörlycke. Fler 
rekreationsutövare kunde intervjuats under olika årstider samt ett bredare 
geografiskt urvalsområde med fler enkäter skulle kunna delats ut i 
Skoftebyn. Man skulle även kunna genomfört en undersökning med 
utgångspunkt från Trollhättans Centrum samt involverat studenter vid 
Högskolan Väst som finns i staden. Detta för att få en högre validitet i 
arbetet gällande åsikterna.  
 
Gällande åsikterna så är dessa beroende av hur frågorna ställs och hur de 
kan tolkas. Det föreligger alltid en risk då man använder sig av enkäter 
att respondenterna inte förstår frågan eller har svårt att uttrycka sig i text. 
Det föreligger även en risk att frågan tolkas olika beroende av 
respondenten och dennes kunskapsnivå.  
 
En viktig sak att ta upp är att det i enkäten som delades ut till hushållen i 
Skoftebyn borde ha bifogats en karta så att det inte gick att missta vilket 
område som studien gällde. Då detta inte gjordes föreligger en risk att 
olika respondenter tänker på Slätthult på olika vis, vissa kanske räknar 
med de mindre skogspartier som finns just bakom deras hus.  
 
Reabiliteten i studien är beroende av de respondenter som svarar på 
frågorna samt beroende på hur frågorna ställts. Författarens mål var att 
anta en neutral roll både vad gäller kompetens som anknytning till någon 
organisation eller företag. Dock finns risk att författarens tidigare 
kunskaper och intressen kan ha inverkan på studien. Vad gäller 
respondenterna är även deras svar sannorlikt påverkade av respektive 
individs bakgrund och kompetens. Då intervjuerna med förskola, 
sportförening och kommun skedde, med endast en representant för var av 
dessa tre grupper, är risken hög att samma svar inte hade erhållits om 
annan person hade varit svarande i deras ställe. Även det faktum att såväl 
representant i denna studie för kommun till lika representant för 
sportklubb, var nytillsatta på sina nuvarande poster har inverkan på 
reabiliteten.  Svar på frågor gällande historiska konflikter kring 
skogsskötseln på Slätthult kom inte fram i studien och kunde därmed inte 
utvärderats så som var en önskan från författarens sida vid arbetets start.  
 
Generaliserbarheten är dock att anses som god vad gäller liknande 
rekreationsområden och tätortsnära skogsbruk. Svaren som framhölls 
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genom enkäter, intervjuer och samtal gick väl att förankra och hitta 
liknelser vid i tidigare forskning.  
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6. Slutsats		
 

Intressenterna är främst påverkade av framkomlighet, varvid det är viktigt 
att hålla spårsystem fria från sly samt avverkningsrester. Ur 
orienteringsklubbens synvinkel gäller även framkomlighet utanför 
spårsystemen. Spårsystemen och miljön runt dessa är viktig då studien visar 
på att majoriteten av skogsbesöken på Slätthult är kopplade till 
Promenad/Löpning längst spår. Intressenterna visar genom studien att de 
önskar information angående planerade skogliga skötselingrepp för 
Slätthults friluftsområde. Det framkom även att lövskog uppskattas och 
efterfrågas. 
 
Trollhättans Stad har som mål att Slätthultsfrilufsområde skall vara en 
tillgänglig skog för kommunens invånare. Detta kan leda till friskare och 
mer arbetsföra invånare och därmed bidra till hela kommunens välmående 
och utveckling. Då Slätthult räknas till Trollhättans Stads tätortsnära 
parkförvaltning föreligger inga ekonomiska avkastningskrav kopplade till 
virkesvärdet för Slätthults frilufsområde.  

Röjningar och gallringar är uppskattade av alla medverkande intressenter då 
det öppnar upp för sikt samt underlättar framkomligheten i skogen. 
Kalhyggen bör undvikas, men tas dessa upp i rätt syfte, samt avverkning 
sker utan körspår med bortforsling av GROT anses det godkänt 
genomförbart. Det informationssystem på vilket skogliga åtgärder i Slätthult 
har utlyst på tidigare bör ses över då studie pekar på brister. Dock inte vad 
gäller kommunikation mellan förvaltare och TSK, eller mellan förvaltare 
och Trollhättans Stad, där en god relation förelåg.  
 
Rekommendationer är för de fyra områdena vilka återfinns i Bilaga 1. 
 

1.1.Röj fram björk för att skapa en björkäng, glesa ut beståndsgräns mot 
bestånd 38. 

1.2.Spara äldre asp och bygg kontinuitetsskog på lämpligt löv – röj bort 
gran och tall 

2. Ställ högskärm av tall – bygg upp rönnbestånd 
3. Gynna bäckmiljö med al och lönn – glesa ut granbestånd och ta ut ur 

produkton för att överhålla 
4. Lämplig för kontinuitetsskog – gynna ek och värna om äldre björk  
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8. Bilagor 
Förteckning över Bilagor 
 

Bilaga 1 Karta över Slätthult 
Bilaga 2 Karta över urvalsområden 
Bilaga 3 Enkäten, Skoftebyn 
Bilaga 4 Intervjufrågor rekreationsutövare 
Bilaga 5 Intervjufrågor TSK 
Bilaga 6 Intervjufrågor Kärrviolen 
Bilaga 7 Intervjufrågor Trollhättans Stad 
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Bilaga 1 
Åtgärdskarta över Slätthult. 

 
Bild 1. Åtgärdskarta över Slätthult. Område 1 med delområde 1(1.1) samt delområde 2(1.2), 
Område 2, Område 3 samt Område 4 utmarkerade.  
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Bilaga 2 
Referenskarta över Geografiskturvalsområde för enkätundersökning samt 
intervjuundersökning 
 

Bild 1. Urvalsområden. Nr 1. Röd ring, del av Skoftebyns bostadsområde, markerar 
geografiskturvalsområdet för enkätundersökningen. Nr 2. Svart ring referenspunkt för 
Slätthultsgården och startområde för spårsystemen i Slätthultsfrilufsområde, markerar 
urvalsområde för genomförda intervjuer med rekreationsutövarna. 
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Bilaga 3 
Enkät 
 
Hej! 
Jag heter Jaanice Windelberg och läser tredje och sista året på Skogs och 
träprogrammet vid Linneuniversitetet i Växjö. Just nu gör jag en undersökning 
bland ett urval av hushållen i Skoftebyn angående åsikter och önskemål om 
skogsskötseln vid frilufsområdet Slätthult.  
 
Varje svarsblankett är anonym och behandlas konfidentiellt. De kommer endast 
att läsas av mig personligen för att senare sammanställas och analyseras med 
övriga insända svar. Detta gör jag med stort intresse för tätortsnära skogsbruk 
och kommer skicka resultatet till Trollhättans kommun och Skogssällskapet. 
Därför är dina åsikter och önskemål värdefulla! 
 
Vänligen svara på följande frågor och skicka tillbaka till mig i bifogat frankerat 
svarskuvert gärna så snart som möjligt! Dock senast tisdagen 28 april 2015.  
 
Stort tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Jaanice Windelberg 
Mail: jaanice.windelberg@gmail.com 
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Tätortsnära skogsskötsel Slätthult 
1. Ange födelseår för hushållets medlemmar: (t ex. 1972, 2004) 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Hur ofta utnyttjar du/ditt hushåll frilufsområdet Slätthult? 
□ En eller flera gånger per vecka □ En eller ett fåtal gånger per månad  
□ En eller ett par gånger per år □ Mer sällan  □ Aldrig 
 

3. Till vad utnyttjar du/ditt hushåll friluftsområdet Slätthult? (Flera svarsalternativ möjligt) 
□ Promenad/Löpning längst spår □ Motion/Styrketräning på Slätthultgården 
□ Skidor  □ Orientering 
□ Cykel i MBT-slingan □ Svamp-/Bärplockning 
□ Annat: _________________________________________ 
 

4. Tycker du att skogliga skötselåtgärder så som gallring och röjning är viktiga? 
□ Ja □ Nej □Vet ej 
 

5. Har du förståelse för att ett kalhygge uppstår om det är i syfte att anlägga en mer inbjudande 
och attraktiv skog inför framtiden? 
□ Ja □ Nej □Vet ej 
 

6. Brukar ni få information om skogliga skötselåtgärder som är planerade för Slätthult området? 
□ Ja □ Nej □Vet ej 
Om Ja, ange gärna hur ni fått denna information: 
___________________________________________________________________________ 
  

7. Skulle ni vilja ha information om planerade skogliga åtgärder för Slätthultområdet? 
□ Ja □ Nej □Vet ej 
 

8. Tycker du/ni att Slätthult erbjuder den typ av skog som ni önskar? 
□ Ja □ Nej □ Delvis □Vet ej 
 

9. Beskriv gärna om det är någon typ av skog ni saknar! 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

10. När det gäller återhämtning och rekreation pekar forskning på att lövskog samt varierande skog 
i olika åldersklasser och terräng är mest uppskattat bland befolkningen. Vänligen gradera 
genom att ringa in på en skala 1 till 10. Där 1 är Väldigt frånstötande och 10 är Väldigt 
uppskattat för hur du/ni upplever bilderna på följande sida på olika typer av skog.  
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Ringa in ditt svar på skalan 1 till 10. 1 Väldigt frånstötande, 10 Väldigt uppskattat 

   
  1----2----3----4----5----6----7----8----9---10         1----2----3----4----5----6----7----8----9---10 

   
1----2----3----4----5----6----7----8----9---10         1----2----3----4----5----6----7----8----9---10 

                       
  1----2----3----4----5----6----7----8----9---10         1----2----3----4----5----6----7----8----9---10 

 
11. Har du/ni några övriga åsikter ni vill ta upp? (skriv gärna även på baksidan) 
___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 
Intervjublankett  

 
Tätortsnära skogsskötsel Slätthult 
 
1. Vilket år är du född? 

 
2. Ca hur långt från Slätthult bor du? 

 
3. Hur ofta utnyttjar du frilufsområdet Slätthult? 
□ En eller flera gånger per vecka □ En eller ett fåtal gånger per månad  
□ En eller ett par gånger per år  □ Mer sällan  □ Aldrig 
 

4. Till vad utnyttjar du friluftsområdet Slätthult? (Flera svarsalternativ möjligt) 
□ Promenad/Löpning längst spår □ Motion/Styrketräning på Slätthultgården 
□ Skidor   □ Orientering 
□ Cykel i MBT-slingan  □ Svamp-/Bärplockning 
□ Annat: _________________________________________ 
 

5. Tycker du att skogliga skötselåtgärder så som gallring och röjning är viktiga i 
rekreationsområden som detta? 
□ Ja □ Nej □Vet ej 
 

6. Har du förståelse för att ett kalhygge uppstår om det är i syfte att anlägga en mer inbjudande 
och attraktiv skog inför framtiden? 
□ Ja □ Nej □Vet ej 
 

7. Brukar du nås av information om skogliga skötselåtgärder som är planerade för Slätthult 
området? 
□ Ja □ Nej □Vet ej 
Om Ja, ange gärna hur du nåtts av denna information: 
__________________________________________________________________________
_  

8. Skulle du vilja ha information om planerade skogliga åtgärder för Slätthultområdet? 
□ Ja □ Nej □Vet ej 
 

9. Tycker du att Slätthult erbjuder den typ av skog som ni önskar? 
□ Ja □ Nej □ Delvis □Vet ej 
 

10. Beskriv gärna om det är någon typ av skog ni saknar! 
__________________________________________________________________________ 
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11. Ringa in ditt svar på skalan 1 till 10. 1 Väldigt frånstötande, 10 Väldigt uppskattat 

   
  1----2----3----4----5----6----7----8----9---10         1----2----3----4----5----6----7----8----9---10 

   
1----2----3----4----5----6----7----8----9---10         1----2----3----4----5----6----7----8----9---10 

                       
  1----2----3----4----5----6----7----8----9---10         1----2----3----4----5----6----7----8----9---10 

 
12. Har du/ni några övriga åsikter ni vill ta upp? 

___________________________________________________________________ 
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Bilaga 5  
 
Intervjufrågor som låg till bas för intervju med representant från Trollhättans 
Sportklubb 
 

1. Till vilka aktiviteter nyttjar TSK Slätthult? 
2. Vilken/ vilka skogsmiljöer är viktiga för er? 
3. Någon skogsmiljö som ni saknar? 
4. Skogsmiljöer som ni ogillar? 
5. Anser vi att skogliga åtgärder så som gallring och röjning är viktiga? 
6. Har ni förståelse för att ett kalhygge uppstår om det är i syfte att anlägga 

en mer inbjudande/attraktiv och funktionell skog i framtiden? 
7. Representant ombedes gradera bilderna som återfinns i denna rapport, 

Bilaga 3 samt Bilaga 4, på en skala 1 till 10 efter hur TSK uppskattar 
skogsmiljöerna. 
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Bilaga 6  
 
Intervjufrågor som låg till bas för intervju med representant för Förskolan 
Kärrviolen 
 

1. Nyttjar ni frilufsområdet Slätthult? 
2. Till vilka aktiviteter nyttjar ni skogen? 
3. Vilken typ av skog och natur vill ni ha för att tillgodose era och barnens 

behov? 
4. Hur ser ni på skogliga skötselåtgärder så som gallring och röjning? 
5. Vilka skogsmiljöer undviker ni i er pedagogiska verksamhet? 
6. Hur ser ni på kalhyggen? 
7. Nås ni av information om skogliga skötselåtgärden som skall göras på 

Slätthult? 
8. Skulle ni vilja ta del av information angående skogliga skötselåtgärder 

som skall göras på Slätthult? 
9. Representant ombedes gradera bilderna som återfinns i denna studie, 

Bilaga 3 samt Bilaga 4, på en skala 1 till 10 efter hur Kärrviolens förskola 
uppskattar skogsmiljöerna utifrån deras pedagogiska verksamhet.  
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Bilaga 7 
 
Intervjufrågor till parkansvarig Trollhättans Stad 
 

1. Vilka är era huvudsakliga mål med skogsinnehavet på Slätthult? 
2. Finns det några delmål/vilka? 
3. Ställer ni krav på Slätthult som en skogsfastighet/vilka (ekonomisk 

avkastning etc.)?  
4. Ställer ni krav på de intressenter som uppehåller sig på Slätthult, då med 

främsta tanke på föreningar så som TSK? 
5. Hur ser ni på skogsvårdsåtgärder i Slätthult? 
6. Är röjning och gallring viktiga (varför)? 
7. Vad är er inställning till att ett kalhygge uppstår i en avdelning längst 

med ett av spåren, OM tanken är att anlägga en mer representativ och 
tilltalande skog i framtiden? 

8. Har ni stött på några konkreta begränsningar vad gäller skogsbruket på 
Slätthult? 

9. Gör ni något för att lyssna av allmänhetens intresse för skogen och des 
skötsel på Slätthult?
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