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Styrdokument 
 

 
Agenda 21 för Lidköpings kommuns skogar 

 
 
Bakgrund 
 
Lidköpings Naturskyddsförening tog under våren 2005 initiativ till att ta upp frågan kring 
skötseln av Lidköpings kommuns skogar. Anledningen till initiativet var att skogsbruket idag 
är starkt produktionsinriktat vilket lett till att skogarna blivit monotona och enhetliga utan 
större variation. Därav har faktorer som den sociala vinsten, utrymmen för människors 
varande i skogen förändrade klimatfaktorer och skogens buskskikt fått en undanskymd roll. 
Faktorer som skulle gynna såväl kommunens invånare som den biologiska mångfalden. 
 
Naturskyddsföreningen hade också en önskan om att göra de tätortsnära skogarna mer 
attraktiva. Viljan till förändring fanns hos kommunen och tillsammans söktes ett statligt 
bidrag från Naturvårdsverket för att ta fram en Agenda 21 för Lidköpings kommuns skogar. 
 
Hösten 2005 sattes en arbetsgrupp samman för en Agenda 21 för Lidköpings skogar. Här har 
representanter funnits med från Lidköpings Naturskyddsförening, Skogsstyrelsen, politiker 
och tjänstemän från kommunen (Park-Gata, Plan-Bygg). Gruppen har träffats regelbundet för 
att diskutera vad som krävs för att skogarna ska kunna utvecklas på bästa sätt.  
Under våren har vi haft en seminarieserie, med fyra sammankomster, i syfte att informera och 
försöka få allmänhet, politiker och tjänstemän mer uppmärksamma på våra skogar ur både 
biologiskt, social och produktiv synpunkt. 
 
I materialet skiljs det ibland på Tätortsnära skog och annan skog. Tätortsnära skog är skog 
som helt eller till större delen ligger inom eller högst tre kilometer från tätort. De tätortsnära 
skogarna kräver till viss del en annan typ av skötsel än vad den övriga skogen gör eftersom 
den har flera viktiga funktioner. Den inte bara förskönar vår omgivning utan erbjuder även en 
variationsrik, trygg, hälsosam och spännande fritidsmiljö om den planeras och underhålls på 
rätt sätt. Den tätortsnära skogen måste bevaras, inte bara för djuren och växterna, utan även 
för vår egen skull då den ligger till förfogande för allmänheten som använder den till 
friluftsliv och rekreation. 
  
Tätortsnära intakt skog är också av stor betydelse för klimatet och fungerar miljöförbättrande 
för sina omgivningar. Detta genom att den då har en positiv inverkan på vindreduktionen, 
temperaturutjämningen, bindning av nederbörd, stoftreduktionen i luften och är 
bullerdämpande. Faktorer som gör tätorten mer behaglig att vistas i.  
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Skogen idag 
 
Idag är skogarna runt Lidköping generellt sett mycket monotona och vi lider av gamla synder 
med allt för stor andel av tall- och granodlingar. Skötseln av dessa skogar styrs idag mycket 
utifrån kommuninvånarnas och näringslivets krav. 
 
Skogen har en tillväxt på ca 6 700 m3 skog/år. Avverkningsvolymen är antagen i Park-
fritidsnämnden till 6400 m3 skog/år. Avkastningskravet för skogsdriften år 2000 är satt till 
575 000 kr. I plant och ungskogar hålls förbanden täta, här drivs skogen med en extra lång 
omloppstid. 
 
För kommunens skogar finns en Grön Skogsbruksplan och de är även sedan flera år tillbaks 
märkt av Forest Stewardship Council (FSC) genom Skogssällskapet. FSC ska uppmuntra till 
ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 
Miljöcertifieringen innebär bland annat att andelen lövinslag ska öka. Vid röjningar skall 
minst 20 % lövträd lämnas. Gamla grova träd ska också gynnas, minst 5 % av skogen ska 
avsättas ur naturvårdssynpunkt. Finns inte dessa värden idag, skall de skapas.  
Idag är 8,4 % skog avsatt som naturvårdsområden med skötsel och 1,4 % avsatt som 
naturvårdsområden utan skötsel, det vill säga en större andel än vad FSC märkningen kräver. 
Lövträd lämnas för fri utveckling utmed dikeskanter för att skapa en större skiktning i 
bestånden. Även surdråg lämnas för fri utveckling.  
 
För den överåriga skogen finns en 20-års plan. Idag har kommunen 150-200 hektar skog som 
är över 90 år gammal. Vissa områden är avsatta som naturvårdsområde med skötsel i 
certifieringen till exempel vattentornsområdet och området bakom ridhuset. Åtgärderna syftar 
till att gynna gamla träd.  
 
 
Målsättning 
 
Vi vill med detta dokument bidra till att Lidköpings kommuns skogar på ett långsiktigt sätt 
förändras till ett uthålligt skogsbruk som tar hänsyn till bland annat klimatförändringar och 
nya forskningsrön. De ska bli tillgängliga samt vara som ett föredöme för andra skogsbrukare 
när det gäller hur skog hanteras.  
 
Målsättningen är också att skapa mer attraktiva skogar i anslutning till våra tätorter. Det gäller 
även att skapa en förståelse hos kommuninvånarna för att få acceptans för skogar som inte är 
välansade och välstädade. Mer gammal skog, flerskiktat och ökad variation och biologisk 
mångfald är något att sträva efter.  
 
 
Under våra möten i arbetsgruppen har diskussionerna kretsat kring några huvudfrågor:  
 

 Tillgänglighet 
 Folkhälsa 
 Basplatser 
 Information 
 Biologisk mångfald och variation 
 Köp av skog 
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• Tillgänglighet – Framkomlighet till och i skogen är viktig för både ovana som vana 

skogsbesökare. Stigar grillplatser och skyltar ökar tillgängligheten och därmed 
antalet skogsbesök.  

 
Det är viktigt att komma ihåg att skogen är en viktig arena för många andra aktiviteter än bara 
för skogsbruk. I Sverige utgör skogen en rogivande miljö och här sker därför en rad av olika 
rekreationsaktiviteter som promenader, hundrastning, bär- och svampplockning och ridning. 
Det är inte helt självklart för alla invånare att vi kan vistas i skogen på det sätt vi gör här i 
Sverige. 
 
Att ha nära till skog är viktigt för att många människor ska ha möjlighet att komma ut i 
skogen. Ligger den för långt bort blir det omständigt att ta sig dit. Allra helst ska det vara 
möjligt att ha promenadavstånd till skogen. Informationsskyltar vid skogens entré och utmed 
stigar gör skogen gynnar tillgängligheten. Skyltar och stigar gör dessutom att man känner sig 
säker i skogen. Man kan komma ut i naturen utan att gå vilse. 
 
Tillgänglighet handlar inte bara om avstånd utan också om fysiska och mentala barriärer. 
Mentala barriärer som att skogen kan upplevas skrämmande eller att den helt saknar intresse 
kan upplevas lika hindrande som fysiska barriärer som vägar och stängsel med mera. Stigar i 
en rekreationsskog bör därför vara välskötta och inte blockeras av stammar och 
avverkningsrester.  
 
 

• Folkhälsa - En mer tillgänglig och attraktiv skog skulle locka till mer friluftsliv och ge 
ett ökat välbefinnande hos kommuninvånarna. 

 
Tätortsnära skog är en tillgång som man ska värna om. Det finns studier som visar på att 
folkhälsan ökar med vistelse i naturen. Värden för hälsan som fysisk aktivitet, minskad stress, 
bättre koncentrationsförmåga, lägre blodtryck och puls, gynnsamt för rehabilitering samt 
minskad depression och ångest bevisas uppnås då människor spenderar tid i naturen. En 
undersökning om tillfrisknande av patienter på sjukhus visar att rehabiliteringstiden är 
kortare, och konsumtionen smärtstillande mindre, om det finns grön natur utanför 
sjukhusfönstret. För många är skogen även en miljö för att ”hålla kroppen i trim”.  I dagens 
stressamhälle där den tätortsnära skogen ofta trycks undan då stadskärnan och tätorterna växer 
blir visad hänsyn till tillgängliga grönområden ännu viktigare.  
 
Hela 70 % av vårt hälsoläge ligger helt och hållet i våra egna händer. Detta betyder att 
ohälsan till stor del skulle kunna förbättras bland annat med hjälp av vistelse i vår natur. 
Därmed skulle ohälsan kosta samhället mindre pengar. 
 
Under 2005 gjordes en undersökning för Skogsstyrelsen för att ta reda på vad allmänheten 
egentligen tycker att skogens viktigaste funktion är. 40 %  tyckte att det är absolut nödvändig 
för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. Övriga faktorer prioriterades enligt följande: 
 

1. Folkhälsan 
2. Hänsyn till biologisk mångfald 
3. Skogsråvara 
4. Jakt och fiske 
5. Rennäring 
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• Basplatser –Utveckla och informera om vart dessa finns. 
 

Basplatser är viktiga för elevernas utomhusvistelse i skogarna men är även tillgängliga för 
allmänheten. Att barnen redan tidigt kommer ut i naturen är viktigt. Förutom hälsoaspekten så 
är det ur pedagogisk synpunkt viktigt att barnen redan tidigt får lära sig hur man beter sig och 
tar ansvar för naturmiljön. Barnens kunskap överförs också direkt vidare till föräldrarna om 
hur och var man kan tillbringa sin tid utomhus.  
Lidköping har i dagsläget tillräckligt många basplatser som tillgodoser behovet. Däremot är 
inte alla medvetna om att och var de finns. Information och samordning om vart de ligger 
skulle underlätta för ovana skogsbesökare. Behov av att handikappsanpassa någon enstaka 
basplats finns. 
 
 

• Information - Grupper som inte är vana att vistas i naturen kan få en chans att lära 
sig att utnyttja vår allemansrätt och upptäcka skogen genom ökade 
informationsinsatser. 

 
Det är viktigt att informera allmänheten om vad som finns och vad som händer i skogen då 
skogsområden berörs av skötselåtgärder, både i utbildningssyfte och ur upplysningssynpunkt. 
Genom att informera genom informationstavlor vid skogens entré eller genom annonser kan 
man lättare finna folkets samtycke. Information kan även göra ett område mer känt och 
intressant och locka till mer friluftsliv. Punktvisa informationstavlor och ledmarkeringar är 
också ett trevligt inslag i naturen som gör att skogen verkar mer välkomnande och tillgänglig. 
Det är dock viktigt att utforma dessa så att de smälter in i miljön.  
Grupper som sällan är ute i skogen och är ovana att vistas i naturen skulle säkerligen komma 
ut mer om skogen gjordes mer tillgänglig. Detta skulle kunna göras med information om 
bland annat allemansrätten, basplatser och vandringsleder.  
 
 

• Biologisk mångfald och variation - För att olika brukare ska kunna tillgodoses krävs 
en variationsrik skog. Ökad variation gynnar även växter och djur - den biologiska 
mångfalden. 

 
Biologisk mångfald och variation kan här tas upp gemensamt eftersom variation i skogen 
skapar en biologisk mångfald. Variationen bidrar till att olika livsmiljöer bildas i form av 
gläntor, vattendrag, tätare snår och buskområden med mera. Detta gör att fler arter med olika 
krav på sin livsmiljö kan få en chans att etablera sig och finnas kvar. Den biologiska 
mångfalden ökar med en ökad variation. En biologisk mångfald är eftersträvansvärt då det på 
många sätt bidrar till vårt eget välstånd.  
 
För att olika brukare ska kunna tillgodoses krävs en variationsrik skog. Det är dock viktigt att 
variationen uppnås med bevarande av skogens helhet och harmoni. Denna variation kan 
skapas på olika nivåer till exempel mellan olika trädindivider, inom eller mellan olika 
bestånd, inom eller mellan olika skogsområden eller inom landskap. 
Barn vill till exempel ha ”lekmaterial”, pinnar och täta snår. Naturintresserade och förvaltare 
vill generellt ha en vildare natur än allmänheten. 
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• Köp av skog – Det är viktigt för kommunen att säkerställa sin tillgång på 
skogsområden. Kommunens attraktionskraft ökar då det finns tillgång till 
grönområden nära tätorten. En ökad attraktionskraft leder på sikt till ekonomisk 
tillväxt. 

 
Idag har återetableringen av skog inte skett i samma takt som den tagits ner. Kartåsskogen har 
inte längre några större biologiska eller allmänna värden på grund av exploateringen med 
bland annat motorbanan och flygfältet. För att upprätthålla kommunens skogsinnehav och 
tillgodose tätortens invånare med tätortsnära skog borde man därför investera i ytterligare 
arealer. Med utökade skogsytor säkerställer man dessutom skogsbeståndet och kommunen 
kan själva reglera vad som får och kan hända i området. Privatägda skogar har man inte 
samma kontroll över. 
 
Den skog som vi anser vara av störst betydelse för kommunen är den på Råda ås. Den 
uppfyller en mängd syften som kommunen borde värna om. Rådaskogen är välfrekventerad 
och sånär som helig för Lidköpingsborna. Den används för rekreation, motion och orientering. 
Den är tätortsnära och trycket på åsen ökar på grund av nybygge i till exempel Askeslätt och 
påverkan på vattentäkten.  
 
Rådaskogen är mycket attraktiv och det finns många privatpersoner som skulle kunna tänka 
sig att köpa delar av den. Detta borde undvikas.  Idag äger Stiftet och Sveaskog delar av 
skogen på Råda. Sveaskog har som policy att tillgodose närområden med skog och Stiftet är 
inte negativa till att sälja. Inköp av skog vid Råda skulle enbart vara till kommunens fördel ur 
många synpunkter. Att köpa skog anses idag dessutom vara en mycket god investering då 
värdet på den enbart förväntas öka. I kommuner där stora delar av skogen är privatägd kan 
problem uppstå genom att skogarna så gott som kan bli otillgänglig för kommunens invånare. 
Den situationen kan Lidköping fortfarande förhindra att hamna i. Köp av Rådaskogen skulle 
vara ett säkerställande av skog för kommunen där kommunen själv kan avgöra vad som kan 
ske i området.  
 
 
Det är främst utifrån dessa diskussioner våra mål angående skötseln av skogarna växt fram, se 
bilaga 1. Av de föreslagna målen som arbetsgruppen arbetat fram finns redan några upptagna i 
den gröna skogsbruksplanen. Dessa tas ändå upp i måldokumentet eftersom de bör lyftas 
fram.  
 
 
Uppföljning 
 
Arbetet med denna agenda 21 kommer att följas upp genom regelbundna möten ett par gånger 
om året där vi utvärderar åtgärderna som genomförts. Utvärderingarna sker genom platsbesök 
och lägesrapporter för att se hur skogen gradvis kommer att förändras. Positiva resultat kan då 
lyftas fram och fungera som bra exempel i andra sammanhang.  
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Mål för Lidköpings kommuns skogar 
 

 
(Mål som redan finns med i den gröna planen) 
 

• Hålla tätortsnära skogsområden intakta  
 
• Skonsam avverkning genom god maskinhantering, små ytor 

 
• Ta hänsyn till avverkningsperioder med tanke på djurlivet 
 
• Skapa/säkerställa en stor variationsrikedom genom: 

 Ålder/storlek 
 Flerskiktat 
 Luckor/gläntor  
 Arter 
 Naturlig ståndortsvariation 
 Biologisk mångfald 

 
• Gynna och utveckla skogsbrynen 
 
• Lyfta fram skogens vatten 

 Skapa nya vattendrag med hjälp av t ex dagvatten 
 Lövträd lämnas intill vattendrag 

 
• Gynna/öka lövinslaget ex rönn 
 
• Verka för gröna korridorer ex. Lidan, Ågårdsskogen längs Toftabäcken ner mot sjön 

(bevara, stärka och skapa) 
 

• Öka andelen naturlig, hård, död ved 
 
• Hänsyn till unika träd så som: 

 Grova träd  
 Evighetsträd  
 Äldre träd  
 Träd med unika former  
 Träd med historia.  

 
 
 
(Mål som inte finns med i gröna planen) 
 

• Säkerställande av skog –inköp av skog  
 

• Öka tillgängligheten  
 Undvika fysiska barriärer  
 Ev. handikappsanpassning 

Bilaga 1
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• Stärka informationen kring 

 Strövområden, spår, stigar och basplatser.  
 Öka kunskapen om bland annat biologisk mångfald genom skyltning och 
utställningar. 

 
• Utveckla och tillgängliggöra befintliga basplatser. 

 Kartmaterial till skolor 
 Uppmärksamma för allmänheten  

 
• Gynna lekskogar med lekrekvisita t ex grenar och kvistar 

 
• Ta estetisk hänsyn  

 ”Naturligt” utseende på skogen utan för mycket inslag av stad i skogen, som till 
exempel belysning m.m.  

 
• Kanalisera ridningen för att undvika söndertrampade stigar  

 Information och dialog 
 Hänvisa till ridstigar 

 
• Friskvård genom skogsupplevelser 
 
• Hålla efter främmande arter som inte växer här naturligt ex. concorta-tallen 

 
• Öka respekten för skogen (att inte använda för kompostering, upplag mm) 
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