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Sammanfattning 
 
Bakgrund; Detta examensarbete är en undersökning av olika intressenters 
syn på den tätortsnära skogen och dess skötsel.  Den genomfördes av 
författarens egna intressen och är inte beställd av någon extern beställare.  
 
Det sammanlagda skogsinnehavet hos landets 290 kommuner uppgår till  
ca 320 000 ha, av detta utgör ca 180 000 ha (56 %) tätortsnära skog.  
Den tätortsnära skogen har många olika värden, både sociala, biologiska och 
ekonomiska som man bör ta hänsyn till. Skogens betydelse för människors 
välbefinnande visar sig i många undersökningar vara av betydelse och att 
vistas i skog och mark kan ha positiva effekter både fysiskt och psykiskt för 
människor. Samtidigt är det viktigt att kommunerna kan förvalta dessa 
skogar på ett ekonomiskt sätt, inte bara för en god avkastning utan även för 
att dessa skogar fortsatt ska vara attraktiva och inbjudande. Skötselåtgärder i 
tätortsnära skogar kräver stor hänsyn och förhoppningen är att denna 
undersökning kan vara ett framtida stöd för kommunen i förvaltningen av 
den tätortsnära skogen.  
 
Målet med arbetet var att intervjua två olika grupper av intressenter och 
undersöka deras syn på kommunens tätortsnära skogar och dess skötsel. 
Studien är gjord inom Norrköpings kommun och utfördes vårvintern 2016. 
 
Material och metod; Metoden som användes var intervjuer med strukturerat 
format, detta innebär att frågorna ställdes i samma ordning till samtliga 
respondenterna. Det fanns möjlighet att efter varje fråga lämna egen 
kommentar samt att den sista frågan i intervjun lämnades helt öppen för 
reflektioner. Intressenter från två olika grupper tillfrågades, de ”vardagliga” 
nyttjarna samt nyttjarna från organisationerna. Samma intervjufrågor ställdes 
till båda grupperna. 

Resultat; Undersökningar visar hur de ”vardagliga” nyttjarna samt 
”nyttjarna” som representerar föreningarna upplever förvaltningen av 
kommunägd tätortsnära skog. Den tätortsnära skogen är viktig för 
medborgarnas möjlighet till rekreation och motion. När kommunerna avser 
att göra åtgärder i dessa områden är det viktigt för kommunen att ge 
information om detta samt ge nyttjarna möjlighet att kunna lämna 
synpunkter om skötseln. Det finns en acceptans hos nyttjarna för skötsel av 
den tätortsnära skogen. Kommunen bör sträva efter att hålla stigar fria, röja 
bort inväxande gran i tall dominerade marker samt att köra ut ris från 
avverkningar.   
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Diskussion; Den tätortsnära skogen innefattar många värden och är värdefull 
både socialt som ekonomiskt. Det är därför viktigt att i framtiden kunna hitta 
ett bra samspel mellan förvaltare och intressenter. Inom Norrköpings 
kommun är nyttjarna relativt nöjda med skötseln av den tätortsnära skogen. 
På några punkter som till exempel information inför åtgärder, möjlighet till 
dialog mellan förvaltare och intressenterna samt att själva kunna påverka 
skötseln finns en potential för förbättring.  
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Summary 

Introduction; this is a study of the stakeholders view on the near urban forest 
and its management. It was conducted by the author's own interests and are 
not commissioned by any external client. 
 
The total forest holdings of the country's 290 municipalities amounts to 
about 320 000 ha, this represents about 180 000 ha (56%), urban woodlands. 
The locality near the forest has many different values, both social, biological 
and economic that should be taken into account. The forest is crucial to 
human well-being is shown itself in many studies to be of importance and to 
be in the forest can have positive effects both physically and mentally for 
people. At the same time, it is important that local governments can manage 
these forests economically, not only for a good return but also because these 
forests continue to be attractive and inviting. Management measures in 
urban forests require great consideration and it is hoped that this study could 
be a future support to the municipality in the management of the urban 
forest. 

Purpose; the aim of this work was to directly interview the two different 
groups of stakeholders and examining their view of the municipality's urban 
forests and its maintenance. The study was conducted in the municipality of 
Norrkoping and performed early spring in 2016. 

Method; used was direct interviews with structured format, this means that 
the questions were asked in the same order to all respondents. It was 
possible that after each question to leave your own comment and that the last 
question in the interview was completely open to reflections. Stakeholders 
from two different groups were asked, the "everyday" their users and their 
users from organizations. The same interview questions were asked both 
groups.  
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Result; show how the "everyday" their users as well as "their users' 
representing unions are experiencing management of municipally owned 
urban woodlands. The locality near the forest is important for citizens' 
opportunities for recreation and exercise. When municipalities intend to 
make measures in these areas it is important that the municipality provides 
information on this and give users the opportunity to comment and to be 
able to influence the actions. There is an acceptance for the management of 
the forest. The commune should aim to keep the trails open, clearing away 
in growing spruce in pine-dominated lands.  

Discussion; the locality near the forest includes many values and is valuable 
both socially and economically. It is therefore important that in the future be 
able to find a good interaction between managers and stakeholders. In the 
municipality of Norrkoping users are relatively satisfied with the 
management of the urban forest. At some points, such information before 
the measures, the possibility of dialogue between managers and 
stakeholders, and to be able to influence management is a potential for 
improvement  
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Abstract 

De tätortsnära skogarna är en viktig resurs för samhället. Flera studier visar 
på att den kan ha positiva effekter, både på den psykiska och fysiska hälsan 
vid människors vistelser i naturen. Samtidigt finns ett stort behov av en 
hållbar skötsel i dessa tätortsnära skogsområden och det krävs en dialog 
mellan nyttjare och brukare för att kunna utföra skötselåtgärder i dessa 
områden. 

Nyckelord; tätortsnära skog, skogsbruk, naturen, kommun, skogsåtgärder  

 

 

Abstract 

The near-urban forests are an important resource for the community. Several 
studies show that it can have positive effects on both the mental and physical 
health in people's stays in nature. While there is a great need for the 
sustainable management of these forest areas near urban areas and the need 
for a dialogue between the public and the forest manager to perform 
maintenance activities in these areas. 

Keywords; urban woodlands, forestry, nature, municipal,  
forestry measures  
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Förord 

 

På Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet finns ett kandidatarbete 
på C-nivå vilket motsvarar 15 hp. Det här examensarbetet behandlar 
förvaltningen av Norrköpings kommun tätortsnära skogar samt hur 
medborgare nyttjar och upplever dessa skogsområden. 

Jag vill tacka de kommuninvånare som deltagit i studiens intervjuer. Utan 
ert deltagande hade jag inte fått inblick i er syn på hur ni nyttjar dessa 
områden samt hur ni vill att kommunen förvaltar tätortsnära områden.  

Avslutningsvis ett stort tack till min handledare på Linnéuniversitetet, 
Harald Säll, för rådgivning och vägledning när det behövts och för de 
synpunkter och tips på arbetet som har utvecklat och avancerat studien i rätt 
riktning. 

 

Göran Edström 

Norrköping den 2016-06-20 
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1 Introduktion 
1.1  Bakgrund 

 Sverige är ett av de länder som har mest skog i hela Europa, nästan 50 %  
(26 miljoner hektar) av landytan är täckt av skog. Utbredningen av skogen 
skiljer sig över landet, främst i den nord-sydliga riktningen  
(Lundqvist 2014).  Det sammanlagda skogsinnehavet hos landets 290 
kommuner uppgår till ca 300 000 ha, av detta utgör ca 180 000 ha (56 %) 
tätortsnära skog. Medelarealen för Sveriges kommuners skogsinnehav 
uppgick till cirka 1 900 ha. Skogens syfte är i första hand produktion och 
sedan rekreation (Lundqvist, 2005). 
Jägmästaren Alfred Wigelius definierade 1935 begreppet kommunägd skog 
som en allmänning i vid bemärkelse, dvs. det är hela kommunens – samtliga 
kommuninnevånares – samfällda egendom (1935). Detta skiljer 
kommunägda skogar från andra allmänningsskogar vilka befogenheter och 
deltagande är bundet till ägandet av skogsmarken (Lundqvist, 2005). 
Begreppet kommun har visserligen ändrats en aning sedan 1935, men 
innebörden att det är kommuninvånarnas samfällda egendom anses stämma 
än idag.  

1.1.1  Tätort som definition 

För att kunna avgränsa den tätortsnära skogen krävs att man först definierar 
vad som räknas som tätort. 

Statistiska centralbyråns definition av tätort är; ”ett område med minst 200 
personer som bor max 200 meter från varandra” (SCB, 2005). 
En annan använd avgränsning för tätort är enligt Rydberg m.fl. (2004) som 
lyder ”så är tätorter alla områden med 3 000 invånare eller mer inklusive 
landet utanför inom 5 minuters pendlingsavstånd med bil” 

1.1.2  Tätortsnära skog som definition 

Det finns ingen speciell definition av vad som är tätortsnära skog vilket gör 
att det finns många olika uppfattningar om detta.  
Enligt Skogsencyklopedin kan man definiera tätortsnära skog som; ”skog 
som utnyttjas för rekreation och ligger i anslutning till tätort eller i ett 
friluftsområde” (Skogsencyklopedin, 2011). Det är viktigt att skilja på den 
kommunägda skogen och den tätortsnära skogen. Detta för att all 
kommunägd skog inte är tätortsnära belägen samt att det finns tätortsnära 
skog som inte är kommunägd (Lundqvist, 2005). 
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1:3  Tätortsnära skogens historia och betydelse 

Skogen har för svensken betytt mycket sen kolonisationen av Sverige 
började. Under årens lopp har dock nyttjandet av skogen varierat stort. 
Skogsvårdslagen anger idag två jämställda mål, ett produktionsmål och ett 
miljömål. Dessutom skall hänsyn tas till andra intressen såsom kultur och 
rekreation (Skogsstyrelsen, 2015).  

 
Tätorterna har ofta vuxit fram i jordbrukslandskapen men även en stor andel 
bevarad skogsmark finns i staden, ofta i sitt ursprung från 
produktionsskogar. Många av städernas parker och rekreationsområden är 
formade från forna skogsmarker (Rydberg, 2004).  
 
Intresset för friluftsliv i de tätortsnära skogsområdena började på 1960-talet 
och därmed också utvecklingen att anpassa skogsskötseln efter människans 
efterfrågan på rekreationsmiljö (Kardell, 1990). 
Den tätortsnära skogen har många olika värden som man vid skötselåtgärder 
bör ta hänsyn till (Nilsson, 2011). För alla skogar, både tätortsnära och inte 
tätortsnära så är det viktigt att tänka på skyddsvärda naturtyper, hotade arter, 
vatten, erosion, fornminnen och andra natur- och kulturmiljövärden. Skogen 
kan också bidra med naturresursvärden som timmer, massaved och 
biobränslen, men även svamp, bär och jakt. 
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När det gäller den tätortsnära skogen tillkommer också andra värden som är 
viktiga att ta hänsyn till (Rydberg, 2004). Sådana värden kan vara rekreation 
som motion, friluftsliv och psykisk återhämtning, värden för folkhälsan, 
pedagogiska som undervisning och möjlighet att utveckla ekologiska och 
skogliga kunskapen. Men de är också viktiga för kommunerna som 
markreserv vid exploateringar samt för kommunernas ekonomi. 

1.1.3  Fakta Norrköping kommuns skogsinnehav 

Norrköpings kommuns totala skogsinnehav uppgår till ca 3 600 ha produktiv 
skogsmark varav ca 1 000 ha är avsatta som naturreservat. Kommunens 
naturreservat är inte inventerade eller finns redovisade i kommunens 
skogsbruksplan. Nedanstående fakta avser all skogsmark utom naturreservat.  
 
Kommunen har i sin skogsbruksplan utöver den standardiserade 
målklassningen identifierat och klassat den tätortsnära skogen som, 
R=rekreation och RF= rekreation med förstärkt hänsyn för att tydliggöra i 
målklassindelningen var den tätortsnära skogen finns  
(se diagram 1, tabell 1). 

 
Diagram 1. Målklassindelning, skogsinnehav exklusive reservat i 
Norrköpings kommun. P=Produktionsmål med miljöhänsyn, 
PF=Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn, NS=Naturvårdsmål med 
skötsel, NO=Naturvårdsmål, orört, R=Rekreation, RF=Rekreation med 
förstärkt hänsyn 
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Målklass Areal ha % 
P 960,2 37,4 
PF-produktion 275,9 10,8 
PF-naturvård 89,7 3,5 
NS 409,1 16 
NO 175,7 6,9 
R 304,6 11,9 
RF 344,4 13,5 
Summa: 2559,6 100 

Tabell 1. Målklasser fördelat på produktiva arealer 
 
 
Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande 
innebörd: 
 
P  Produktionsmål med miljöhänsyn 
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. 
Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och 
buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens 
produktiva skogsmarksareal. 
 
PF   Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn 
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en 
förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, 
medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet 
mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva 
skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % 
avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. 
Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva 
skogsmarksareal. 
 
NS  Naturvårdsmål med skötsel 
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig 
för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar 
att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast 
utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl. 
 
NO  Naturvårdsmål, orört 
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att 
bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att 
återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området 
lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara 
nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden. 
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R  Rekreation 
Områden där intresset för rekration är dominerande. Naturhänsyn tas i form 
av detaljhänsyn och hänsynsytor.  
 
RF  Rekreation med förstärkt hänsyn 
Kombinerat mål med ett uttalat rekreationsintresse och ett naturvårdsintresse 
som vida överstiger generell hänsyn. 
 
 
 
Virkesförråd Tall Gran Ek Löv Tot 
m3sk 285975 80550 22822 140013 529360 

Tabell 2 Volym fördelat på trädslag 
 
 
Åldersklass m3sk Tall % Gran % Löv % Ek % 
0-29 12537 36 19 44 1 
30-59 124071 35 19 43 3 
60-89 152800 47 17 29 7 
90-119 169393 68 15 12 5 
120 + 67520 69 6 14 11 
Öf skikt 3039 69 6 14 11 
Summa/medel 529360 54 14 26 6 

Tabell 3 Volym fördelat på åldersklasser och trädslag 
 
Virkesförrådet i kommunen ligger på ca 530 000 m3sk, se tabell 2 och 
volymen fördelat på åldersklasser och trädslag redovisas i tabell 3.  
Medeltal m3sk per hektar ligger på ca 207 m3sk per hektar. 
 
Tillväxten i kommunens skog är ca 6 m3sk på hektar och år. Årsavverkning 
de två senaste åren ligger i medel på 4 500 m3sk. För närvarande görs inga 
slutavverkningar utan man har mest utfört gallringar.  
 
Kommunen har inget tydligt avkastningskrav på skogen, det finns heller 
inga riktlinjer på uttag av tillväxten utan skogsförrådet ökar idag stadigt.  

 

1.2  Syfte och mål 

Syftet med detta examenarbete är att undersöka intressenters syn på den 
tätortsnära skogen i Norrköpings kommun. Undersökningen ska försöka 
klarlägga deras nyttjande av skogen, hur de upplever dagens förvaltning av 
skogen samt hur de vill att den tätortsnära skogen sköts i framtiden.   

 



 

6 

 

Resultatet från denna undersökning ska kunna fungera som en hjälp och 
planeringsstöd vid skötselåtgärder i den tätortsnära skogen för att undvika 
konflikter. Utöver detta ska undersökningen visa hur nyttjandet av den 
tätortsnära ser ut samt om det finns behov av någon skötsel i dessa områden. 
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2 Metod  
2.1  Val av metod 

Då målet med det här arbetet är att försöka klarlägga olika intressenters syn 
på den tätortsnära skogen och dess skötsel har en kvalitativ metod valts i 
form av direkta intervjuer med strukturerad form, detta innebär att frågorna 
ställs i samma ordning till samtliga respondenter (Olsson, 2011).   
 
Frågorna har till stor del varit slutna men med möjlighet att fritt kommentera 
frågan efteråt. Den sista frågan i intervjuguiden lämnar möjlighet att fritt 
lämna synpunkter på ämnet.  

I litteraturstudien undersöks hur forskningen definierar tätortsnära 
skogsbruk, hur det upplevs samt dess historia.   

2.2  Val av undersökningsområde och urval av intressenter 

2.2.1  Undersökningsområde 

 

Författaren valde som undersökningsområde Jursla i Norrköpings kommun, 
Jursla är beläget cirka 7 km norr om Norrköpings stads centrum. Ortens 
karaktär är småskalig med övervägande del villabebyggelse, många har valt 
att bosätta sig här för närheten till naturen. Omgivningarna är natursköna med 
många möjligheter till rekreation och naturupplevelser.  

 

 
Karta över Jurslaskogen                                         Källa: Lantmäteriets fastighetskarta 
 
På Jurslahöjden finns motionsspår där man kan löpa, promenera, cykla, här 
hittar man även Lillsjön, en liten badsjö. På vintern kan man åka längdskidor 
eller i Yxbacken slalom.   
Hela området är frekvent besökt året runt, inte bara av närboende utan även 
från andra delar i kommunen.  
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Välbesökt Jurslaskog            Bild: Egen 
 
 
I området finns flera naturreservat, skogsmark som av kommunens 
stadsplaneringsnämnd avsatt som tätortsnära skog där rekreation ska värderas 
högre än den ekonomiska avkastningen, målklassen är R (rekreation) i 
skogsbruksplanen samt också ren produktionsskog som ändå kan bedömas 
som tätortsnära skog beroende på vilken tolkning av begreppet tätort man 
väljer. 
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Gallring i Jurslaskogen                                        Bilder: Anna Iwers Isaksson 
 
Kommunen har under hösten och vintern 2015 gallrat i stora delar av den 
skog som är målklassad som R (rekreation) vilket borde göra att en del av 
respondenterna i närtid berörts av skogsåtgärder i området.  
 

2.2.2  Intressenter 
 

De intressenter som valts ut är de ”vardagliga nyttjarna” samt representanter 
från två föreningar. Deltagarna är anonyma. 
 
I denna undersökning benämns de som vistas och nyttjar skogen som nyttjare 
och kommunen som både ägare och nyttjare som brukare. 
 

2.2.3  ”De vardagliga nyttjarna” som intressenter 
 

Metoden för att nå de ”vardagliga nyttjarna” som nyttjar den tätortsnära 
skogen för rekreation och motion utan att nödvändigtvis tillhöra någon 
organisation var att möta dessa i fält och fråga om de var villiga att svara på 
några korta frågor om ämnet tätortsnära skog. Det önskade urvalet var 10 
stycken och metoden valdes för att verkligen nå denna grupp av ”vardagliga 
nyttjare” samt att författaren fick en personlig kontakt vid intervjun vilket 
kunde ses som fördelaktigt 
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2.2.4  Föreningar som intressenter 

De två föreningarna som valdes ut bedömdes kunna vara sådana 
respondenter som med sitt aktivitetsnyttjande kunnat ha en uppfattning och 
åsikt om skötseln av de tätortsnära skogarna. Dessa föreningar är 
verksamma i området men finns även representerade i övriga delar av 
kommunen och bedömdes som värdefulla för utfallet.  

2.3  Intervjuer 

Som stöd för intervjuerna utformades ett frågeformulär (Appendix 1) med 
intervjufrågor som användes på bägge intressegrupperna. Anledningen till 
att använda samma frågor till båda grupperna var huvudsyftet med 
undersökningen var att utreda synen på den tätortsnära skogen och dess 
skötsel. Frågorna till intervjuerna utformades huvudsakligen till att vara 
slutna frågor där det redan på förhand finns bestämda svarsalternativ. Att 
välja den utformningen var att begränsa själva svaren på frågan men att till 
detta svar ge möjlighet att lämna öppna synpunkter. Dessa synpunkter 
återfinns i resultatet som citat. 

Som stöd till anteckningar samt att kunna hinna med att notera övriga 
synpunkter så spelades alla intervjuer in efter att det godkänts av 
respondenten.  
 
Tiden för intervjuerna varierade något men höll sig mellan 20-40 minuter 
per person. 

På frågan hur många intervjupersoner författaren behöver intervjua så är 
svaret enkelt ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad 
du behöver veta” (Kvale, 2014). Antalet tenderat att vara för högt eller för 
lågt i kvalitativa intervjuer. Ett vanligt antal är 15 +/- 10 personer. 
 
Författaren valde att intervjua tio ”vardagliga nyttjare” samt representanter 
från två föreningar. 

2.3.1  Allmänheten ”de vardagliga nyttjarna” 

Intervjuerna utfördes vid entrén till det på förhand bestämda området i 
Jursla. Veckodagen som valdes ut var en söndag och vädret var gynnsamt 
och gav goda förutsättningar för att nå en bra representation av olika 
nyttjare.  

Urvalet av de tillfrågade personerna till intervjuerna gjordes så att var tredje 
person som gick in eller ut i området vid punkt ”A” (se figur 1) tillfrågades 
om de ville delta i undersökningen.  
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3. Resultat 
3.1  Nyttjarnas syn på informationsutbyte samt skötselåtgärder 

3.1.1  Vardagliga nyttjare 

Den urvalsmetod som användes att slumpmässigt välja ut var tredje person 
som passerade gav resultatet att det mest var personer i medelåldern som 
tillfrågades. Av tio stycken intervjuade var sex i medelålder (ca 35-65 år), 
tre av tio bedömdes som unga och endast en var äldre.  
Av de tillfrågade var det endast en som var hundägare. Mestadels var det 
motionärer, någon kom på mountainbike och några var där för promenader. 

Resultaten för de tio frågorna redovisas under avsnitt 3.1.1.1 - 3.1.1.10. 

3.1.1.1  Hur ofta nyttjas den tätortsnära skogen 

När man kommer till hur ofta den tätortsnära skogen nyttjas så vistas sex av 
tio tillfrågade där några gånger i veckan. Två stycken svarade några gånger 
om året och en några gånger i månaden. Endast en av tio tillfrågade svarar 
varje dag.  

3.1.1.2  På vilket sätt nyttjas den tätortsnära skogen 

Den nyttjas främst till motion och promenader vilket sju av tio uppgav. Tre 
tillfrågade uppger att de mest promenerar i skogen. Andra aktiviteter var 
äventyrsupplevelser, naturupplevelser och klubbarbete. 

3.1.1.3  Upplevs kommunens skötsel av den tätortsnära skog som bra idag 

Den generella bilden hos allmänheten är att de är nöjda med kommunens 
skötsel av tätortsnära skog idag. Fem av tio uppger att de är instämmer helt 
medan resterande fem uppger att de är delvis nöjda med skötseln idag. En 
yngre man på mountainbike säger, ”kommunen är långsamma att få bort 
vindfällen från stigar” en äldre man säger, ”helt rätt att kommunen byter 
mark med Holmen så kommunen kan skydda området och Holmen få 
produktionsskog 
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3.1.1.4  Vill man se några förändringar i skötseln  

Huruvida man vill se förändringar i skötseln eller inte så svarar fem av tio att 
de inte vill ha någon förändring medan de andra fem vill se en förändring av 
skötseln.  

3.1.1.5  Följdfråga, vilken förändring vill man i så fall se 

Två tillfrågade tycker att uppmärkta spår behöver förbättras, de upplevs idag 
som leriga och svåråtkomliga. En uppger att det behövs mer information och 
kontakter med kommunen vid åtgärder i skogen, en annan svarar att 
kommunen bör snabbt åtgärda vindfällen. En att det är viktigt att hålla bort 
gran som växer upp i tallskogen 

3.1.1.6  Information inför skogsåtgärder 

Vid frågan om man vill få information från kommunen innan skogsåtgärder i 
tätortsnära skog så ser svaren näst intill identiska ut.  
Åtta av tio tillfrågade uppger att man vill få sådan information, endast två 
uppger att det inte är viktigt. 
 
Man i medelåldern säger, ”det är viktigt att få detta” 
 
En annan medelålders man säger, ”vi bor inne i Norrköping och påverkas 
inte så mycket av det som sker” 

3.1.1.7  Följdfråga, informationen innan åtgärder sker 

På frågan hur man önskar ta del av information innan skogsåtgärder utförs i 
skogen så uppger fem av de tillfrågade att anslag i området är bra. Två av 
dessa anser att en kombination av anslag och dagspress är bra medan två 
andra tyckte att en kombination av anslag och att använda kommunens 
hemsida vore bra. Två svarar att en kombination av dagspress och hemsida 
är tillräckligt medan en svarar sociala medier. 
 
Medelålders man som tidigare uppgett att han inte påverkas så mycket av 
åtgärder i tätortsnära skog för han bor inne i Norrköping ville inte svara på 
denna fråga. Några kommentarer som fälldes på denna fråga, ”anslag i 

området är viktigt, kommunen missade att informera ett område vid senaste 

gallringen” en annan, ”vi läser NT (Norrköpings tidningar, författarens 

förtydligande) varje dag och använder inte datorer” en tredje kommentar, 
”anslag i området räcker, det är bara de som vistas i området som ska ha 

åsikter 
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3.1.1.8  Möjlighet att själv kunna påverka  
 

När det kommer till frågan att själv kunna påverka åtgärder genom egna 
åsikter och förslag vill sju av de tillfrågade ha möjlighet till detta medan tre 
uppgav att de inte ville detta. En medelålders man såg det som positivt att ha 
den möjligheten. En kommentar från en ung kvinna som också svarade ja på 
frågan, ”men kanske svårt att kunna tillgodose allas behov” 

3.1.1.9  Följdfråga, på vilket sett skulle detta ske i så fall 

Av sju som tidigare svarat ja på frågan om de ville ha möjlighet att själv 
kunna påverka åtgärderna så var det sex som svarade hur detta i så fall 
skulle kunna ske. Två svarade möten i fält, två andra svarade möte i 
föreningslokal. En kommentar från medelålders man, ”man skulle kunna ha 

bådadera och ha möten i fält på sommaren och på vintern i en 

föreningslokal.  
En svarade att han önskade kunna lämna skriftliga synpunkter. 

3.1.1.10  Övriga åsikter eller kommentarer om tätortsnära skog 

Den här punkten var tänkt som en möjlighet för respondenterna att kunna 
lämna egna fria kommentarer.  
 
Följande kommentarer fälldes från respondenterna;  
”Man måste förstå att skogsbrukets ekonomi är viktig men det är ändå bra 

med samråd” 

” ta bort sådant som är farligt i skogen” 

”ordna gärna en grillplats och rusta upp badplatsen, 

”det är en fristat” 

”det är bra, skogsbruket är inget problem, det är oundvikligt”  

” kommunen ska inte bygga på mark viktiga för närboende som bosatt sig 

här just för närheten till skogen och naturen”   

”håll efter skogen och låt inte gran växa upp i tallskogen, grusa upp leder 

så man kan gå torrskodd” 

”i den närmaste skogen ska man ta bort ris efter avverkningar men det 

behövs inte längre ut i skogen” 
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3.2  Föreningars syn på informationsutbyte samt skötselåtgärder 

3.2.1  Föreningar som nyttjare 

Resultaten för de tio frågorna redovisas under avsnitt 3.2.1.1 - 3.2.1.10. 

3.2.1.1  Hur ofta nyttjas den tätortsnära skogen 

Bägge föreningarna svarade att de nyttjar skogen varje dag. 

Kommentar från en respondent: ”det är ofta skolklasser här på besök, det är 

också alltid någon medlem som springer, orienterar, eller åker skidor” 

3.2.1.2  På vilket sätt nyttjas den tätortsnära skogen 

Båda de tillfrågade uppger att de nyttjar skogen på samtliga sätt. 

Kommentarer från en respondent; ”det kan också vara arrangemang, 

kartframställning och vandringar” 

3.2.1.3  Upplevs kommunens skötsel av den tätortsnära skog som bra idag 

En av de tillfrågade instämmer delvis medan den andra inte instämmer alls. 

Kommentar från respondenten som instämmer delvis; ”det är på rätt väg, 

det har blivit mycket bättre under Tommys tid” (Tommy Lundberg, 
kommunens skogsförvaltare, författarens kommentar) 

Kommentar från respondenten som instämmer inte; ”kommunen lägger för 

lite resurser på den tätortsnära naturen, rörig organisation i Vrinnevi 

reservatet olika ansvar för skog och spår, dålig skyltning och 

spårmarkeringar, anpassa skötseln mer för rekreation i Vrinnevi” 

3.2.1.4  Vill man se några förändringar i skötseln 

Här svarar båda att de vill se en förändring av skötseln 

Kommentar från en av respondenterna; ”hela Kolmården är en tillgång för 

alla”  
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3.1.1.5  Följdfråga, vilken förändring vill man i så fall se 

En av respondenterna uppger att intressegrupper skulle kunna hjälpa till med 
skogens skötsel under sakkunnig ledning. Det skulle kunna vara 
upprensning av igenväxta spår och stigar och borttagning av träd som ramlat 
omkull. Nya fina leder har skapats av Eva Siljeholm men mer finns att göra 
(kommunekolog, författarens kommentar). 

Den andra respondenten svarar att man inte riktigt vet vad kommunen gör i 
de tätortsnära områdena. Han uppger att man borde göra mer i 
Vrinneviskogen som att till exempel röja och öppna upp skogen mer på 
framsidan. Man kunde skapa en grillplats och ett väderskydd nedanför 
Tjalvestugan. Skolklasser kommer ofta till området och de har ingenstans att 
sitta när de ska äta. Man skulle också kunna göra ett utegym. Positivt att 
man skapat en damm här (en våtmark, författarens kommentar) 

3.1.1.6  Information inför skogsåtgärder 

Båda de tillfrågade uppger att de vill ha information om planerade åtgärder.  

3.1.1.7  Följdfråga, informationen innan åtgärder sker 

Endast en av respondenterna svarade på frågan med förslag på 
informationssätt och han uppger att anslag i området är det i särklass bästa 
sättet att nå de som rör sig i området. Efter detta kan hemsidan vara ett bra 
sätt, större åtgärder kräver mer information. Information kan heller aldrig 
vara för mycket av, detta sparar mycket oroskänslor hos människor enligt 
honom. Han uppger att deras förening idag har ett bra samarbete med både 
Holmen skog och Gustavianska stiftelsen. De vill få det med mot 
kommunen också.  

Den andra tillfrågade uppger att de som förening i dagsläget inte får någon 
information alls från kommunen men skulle vilja ha detta. Det finns en 
kartritare i föreningen som brukar kontakta kommunen inför att kartor ska 
revideras eller tävlingar hållas. Han uppger att de idag har ett bra samarbete 
med Holmen skog. 

  



 

16 

 

3.1.1.8  Möjlighet att själv kunna påverka. 

På frågan om man själv skulle vilja ha möjlighet att kunna påverka åtgärder 
med egna åsikter och förslag i dessa områden svarade båda av de tillfrågade 
ja.  

En av respondenterna säger; ”får man information så har man också 

möjlighet att kunna påverka” 

Den andra respondenten; ”stort intresse av att kunna påverka vid bildandet 

av nya bostadsområden” 

3.1.1.9  Följdfråga, på vilket sett skulle detta ske i så fall. 

Båda svarade att samråd i fält är det bästa sättet. 

3.1.1.10  Övriga åsikter eller kommentarer om tätortsnära skog 

Den här punkten var tänkt som en möjlighet för respondenterna att kunna 
lämna egna fria kommentarer.  
 
Följande kommentarer fälldes från respondenterna; 
”det finns många leder, motionsspår och ridstigar samlade på ett ställe, 

man borde samla information om detta på en gemensam tavla” 

”skogsåtgärder är viktiga men man ska gå fram med varsamhet” 
”det är en utgångspunkt för många, det finns badplats och möjligheter till 

promenader”  
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4. Diskussion 
4.1  Metodens användbarhet 

Metoden att använda direktintervjuer i fält mot de ”allmänna intressenterna” 
visade sig fungera bra. Direktintervjuer ger hög svarsfrekvens samt en 
personlig kontakt samt en möjlighet att vid behov kunna förtydliga eller 
utveckla svar. 

Metoden är dock resurskrävande och det kan innebära risker med 
störningsmoment från omgivningarna vid intervjutillfället. Det var 
författarens tanke att var tredje person som passerade uppsnappningspunkten 
skulle intervjuas. Detta fungerade i praktiken väl men någon gång kom det 
flera i en grupp eller att flera personer passerade medan en intervju pågick. 
Detta medförde att det ibland passerade fler än tre stycken innan nästa 
intervju kunde påbörja. Jag tillbringade cirka 5 timmar i fält med att utföra 
intervjuerna.  

4.1.1  Nyttjandet av den tätortsnära skogen 

Undersökningen visar att den tätortsnära skogen i Norrköping nyttjas av 
många olika grupper för en mängd olika aktiviteter, främst motion och 
skogspromenader vilket enligt Skogsstyrelsen (1974) är den vanligaste 
aktiviteten. Runt 3 miljoner människor i landet nyttjar skogen för nöjets 
skull någon gång under året. Undersökningen visar att de flesta av de 
allmänna nyttjarna besöker skogen ett antal gånger i veckan medan 
föreningarna i stort sett dagligen nyttjar skogen för olika aktiviteter. 

4.1.2  Skötsel av den tätortsnära skogen 

Inom kommunen är nyttjarna relativt nöjda med skötseln av den tätortsnära 
skogen. De skogliga förändringar nyttjarna vill se främst är att kommunen 
håller bort inväxande gran samt röjer i skogen. Vindfällen speciellt över 
stigar och vandringsleder behövs ta bort och vid skogsåtgärder ska ris 
samlas ihop och köras ut.  De uppmärkta lederna och spåren bör underhållas 
vad gäller märkning och underlaget på dessa ska vara väl dränerat. 

Enligt Skogsstyrelsen (2004) så kan en del av den traditionella 
skogsskötseln men även naturvårdshänsynen upplevas som negativ för 
allmänheten. En viktig del i skogsskötseln är att utveckla den visuella 
mångfalden vilket är ett socialt önskemål. Variation nås genom olika 
skötselmodeller och att variera dem över arealen. 
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4.1.3  Information om skogsåtgärder och möjlighet att påverka 

På några punkter som till exempel information inför åtgärder, möjlighet till 
dialog mellan förvaltare och intressenterna samt att själva som intressenter 
kunna påverka skötseln finns en potential till förbättring för kommunen. 
Undersökningen visar att både de allmänna och föreningsorganisationerna 
anser det viktigt att få sådan information. Enligt Skogsstyrelsen (2004) så 
bör målet vara att allmänheten får vara med och bestämma hur deras 
närmiljö ska påverkas av åtgärderna. Förvaltaren av tätortsnära skogar måste 
vara en konfliktlösare och inte en som skapar konflikter. 

Enligt Skogsstyrelsen (2004) så ökar upplevelsevärdet med skogen ålder. 
När de blir ekonomiskt intressanta att avverka så har de också uppnått sitt 
högsta rekreativa värde. Om ägarna inte har valt att lämna skogen för fri 
utveckling utan vill sköta den så innebär det att den gamla skogen på något 
sätt måste föryngras.  

Det finns olika möjligheter att sköta och föryngra skogen som t.ex. 
trakthyggesbruk, skärmställningar, luckhuggningar och blädning. 
 
Trakthyggesbruk ger ofta en enskiktad likåldrig skog med ett dominerande 
trädslag i beståndet. Den slutavverkade arealen bör vara liten och 
oregelbunden. Som komplement i trakthyggesbruket kan solitärer, stora träd 
sparas utmed stigar och i grupper. 

Skärmställningar kan uppfattas mer positivt än kalytor där alla träd fälls 
inom en yta. Om man lämnar cirka 150 träd/ha en så kallad skärmställning 
där skärmens uppgift är att sprida frö men också genom att utjämna klimatet 
så ger den ett visst skydd åt uppväxande plantor. Ju mindre areal och färre 
träd man avverkar desto lättare har man att acceptera avverkningen. 

Luckhuggning i slutavverkningsbara bestånd innebär att man i etapper om 
15-40 år avverkar beståndet. Man tar upp ett antal luckor i beståndet som 
sedan planteras eller sås igen, eller förlitar si på självsådd. Skogen får som 
regel en flerskiktad karaktär som kan upplevas positiv. Föryngringsmetoden 
är svår att praktiskt genomföra och risken för snö och stormskador är stor. 

Blädning som metod bygger på att man var femte till femtonde år avverkar 
träd i alla diameterklasser så att beståndet struktur behålls. Blädningen 
gynnar sekundära skuggtåliga trädslag som gran och viss del även bok. 
Blädningsskogsbruk är relativt komplicerat att utföra och en fullskiktad 
blädningsskog är mycket tät och ogenomtränglig. 
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Den orörda skogen där man helt enkelt lämnar skogen för fri utveckling 
leder möjligtvis till en naturligare skog och därmed också en annan 
biologisk mångfald som gynnas av liggande och stående död ved och riktigt 
gamla träd (Skogsstyrelsen, 2004). En risk med sådan inriktning är att 
allmänheten upplever skogen som oattraktiv när den lämnas utan skötsel. 
Naturskogar brukar ofta värderas ganska lågt som friluftsskogar i relation 
med mer skötta skogar. 

Den tätortsnära skogen innefattar många värden och är värdefull både socialt 
som ekonomiskt. Det är därför viktigt att i framtiden kunna hitta ett bra 
samspel mellan förvaltare och intressenter. 

Det kan tyckas vara ett komplext problem men ska kommunen kunna 
bibehålla bra miljöer för rekreation krävs en ekonomisk skogsskötsel annars 
finns risk att dessa skogar inte sköts och då försämras även värdena för 
rekreationen.   
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5 Slutsats  
Med aktiv skötsel av den tätortsnära skogen kan man skapa en attraktiv, ljus 
och luftig rekreationsskog. Inväxande gran och lövuppslag i tätortsnära 
områden upplevs som negativt som kommunen bör röja bort. Informationen 
inför skogsskötselåtgärder i tätortsnära skog är en viktig del för kommunen 
att arbeta med samt att man i vissa fall även erbjuder samråd inför mer 
omfattande skogsåtgärder.   
 
 

  



 

21 

 

6 Källförteckning  
Referenser 

Björklund, M. &. P. U., 2015. Seminarieboken att skriva, presentera och 

opponera. 2:4 red. Lund: Studentlitteratur AB. 

Kardell, L., 1990. Talltorpsmon i Åtvidaberg. Förändringar i upplevelsen av 

skogen mellan 1978 och 1989, u.o.: Sveriges lantbruksuniversitet, 
Institutionen för skoglig landskapsvård. rapport: 46. 

Kvale, S., 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3 red. 
u.o.:Studentlitteratur. 

Lundqvist, 2005. Kommunägd skog i Sverige, en enkät- och intervjustudie 

av de tätortsnära skogarnas ekonomiska och sociala värden, Uppsala: SLU. 

Lundqvist, S. &. J. L., 2014. Skogens social värden-forskningen visar vägen. 

Alnarp: SLU. 

Nilsson, L., 2011. Skogar med höga sociala värden inom Sundsvalls 

kommun – olika intressenters attityd till den tätortsnära skogen och dess 

skötsel, Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Olsson, H. S., 2011. Forskningsprocessen. u.o.:Liber. 

Rydberg, D. M., 2004. Vår tätortsnära natur-en bok om förvaltning och 

skötsel. Andra red. Jönköping: Skogsstyrelsen. 

SCB, 2005. http://www.scb.se. [Online]  
Available at: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Miljo/Markanvandning/Tatorter-arealer-
befolkning/12994/13001/Behallare-for-Press/Tatorter-2005/ 
[Använd 18 02 2016]. 

Schött, K. M. L. S. H. M. B., 2015. Studentens skrivhandbok. tredje red. 
Stockholm: Liber AB. 

Skogsencyklopedin, 2011. http://www.kunskapdirekt.se. [Online]  
Available at: 
http://www.kunskapdirekt.se/sv/KunskapDirekt/u/Skogsencyklopedin/ 
[Använd 15 02 2016]. 

 

 

 



 

22 

 

Skogsstyrelsen, 1974. Natur och landskapsvård. u.o.:u.n. 

Skogsstyrelsen, 2015. Skogsstyrelsen. [Online]  
Available at: http://www.skogsstyrelsen.se/Global/aga-och-
bruka/Lagen/Skogsv%C3%A5rdslagstiftning%202015%20webb.pdf 
[Använd 29 02 2015]. 

 

 

 



 

1 

 

Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor  

Syftet är att ta reda på hur boende i Norrköpings kommun upplever den 
tätortsnära skogen som kommunen äger och förvaltar samt på vilket sätt man 
bäst vill att den tätortsnära skogen ska förvaltas in i framtiden. Hur vill man 
att informationen om åtgärder når ut i dessa områden, räcker anslag, vill man 
ha samråd? Hur förankrar man åtgärder och hur uppnår man detta?   

 

1. Hur ofta nyttjar ni den tätortsnära skogen? 

Varje dag, några gånger i veckan, några gånger i månaden, några gånger 

om året. 

2. På vilket sätt nyttjar ni den? 

Motion, promenader, annat 

 

3. Upplever ni kommunens skötsel av den tätortsnära skogen som bra i dag? 

Instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte, instämmer inte alls 

 

4. Skulle ni vilja se några förändringar i denna skötsel?  

Ja, nej 

 

5. Om ja på fråga 4, I så fall vilka? 

 

6. Om kommunen avser att genomföra skogsåtgärder i er tätortsnära skog, skulle 

ni då vilja få information om detta innan åtgärden utförs?  

Ja, nej, vet ej. 

 

7. Om ja på fråga 6, Hur tycker du då att informationen lämpligen delges er?  

På kommunens hemsida, kommunens Facebook sida, anslag i området, 

dagspress eller annat sätt? I så fall vilket? 

 

8. Skulle ni vilja ha möjligheten att själva kunna påverka åtgärderna genom att 

komma med egna åsikter och förslag?  

Ja, nej, vet ej 
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9. Om ja på fråga 8, Hur skulle du vilja att detta i så fall skulle ske? 

Samråd med kommunens representanter i fält, möte i någon föreningslokal 

eller annat sätt, vilket 

 

10.  Har ni några andra åsikter angående skötseln av den tätortsnära skogen i 

kommunen? 

 

 

 


