
Medborgarförslag om kommunens skogspolicy 
 
”Låt skogen vara skog inte bara träd” 
 
Skogen är viktig för att kunna uppleva rik natur, för friluftsliv och för hälsa. En 
upplevelserik skog är också mycket viktig för turism. 
Det är viktigt att närmiljö med skog och vatten inte drastiskt förändras. En sådan 
förändring är om en skog kalavverkas där vi brukar springa, vandra eller där barn 
brukar få sina naturupplevelser. Skog där vi har båten, fiskar eller där vi brukar grilla 
korv.  
 

 
Fritt utvecklad tallskog strax norr om Hagaparken 

 
Den tätortsnära naturen och i de friluftsområden vi har i kommunen måste skötas med 
ett sådant skogsbruk som tillgodoser rik natur, gammalt kulturlandskap, befrämjar 
friluftsliv och hälsa. 
 
En variationsrik skog, flerskiktad, med äldre träd kan skapas med kontinuitetsinriktad 
skogsbruk.  Önskemål är ett skogsbruk med plockhuggning, enligt de naturgivna 
förutsättningar som finns i kommunens skogar, och i första hand med naturlig 
föryngring. 
Det skogsbruk kommunen bedriver är viktigt för att behålla värdefulla arter som ännu 
finns kvar och också öka antalet arter (biodiversiteten) som normalt hör till 
skogsekosystemet. Många arter missgynnas av dagens kalhyggesbruk och monokultur 
av trädslag. Artdatabanken beräknar att flera tusen arter av växter och djur är hotade 
genom våra skogsbruksmetoder. Sedan 1950 har ca 60% av Sveriges produktiva 
skogsmark slutavverkats. Inom 20 år kommer samma omvandling att ske för all äldre 
skog som finns kvar utanför skyddade områden. Med dagens utveckling kommer då 
95% av Sveriges produktiva skogsmark att vara produktionsskog. 
 



Det är med sorg jag sett hur uppvuxen skog kalavverkats i friluftsområden i 
Spåningslanda och Vislanda för att bli hyggen och följande ungskog av monokultur. Här 
om någonstans vore det lämpligt med hyggesfritt skogsbruk. 
 
 
 

 
Friluftsområde i Alvesta kommun (inte på kommunens mark) 

 
 
Jag förslår att kommunen  
 

1. arbetar fram en ny hyggesfri skogspolicy som gäller för kommunens produktiva 
skogsmark. En policy som gynnar ett rikt växt- och djurliv och befrämjar 
friluftsliv och hälsa. 

2. Skyddar de mest värdefulla områdena som kommunala reservat. De 
inventeringar som hittills gjorts av naturvärden i Alvesta tätort kan var ett första 
underlag. Det är också angeläget att bedömningar av andra delar av kommunen 
görs inom en snar framtid.  

3. Inventerar värdekärnor med avseende på natur och kultur inom kommunen. 
Viktiga områden är områden med gamla ädellövträd på äldre kulturmarker. 
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