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Inledning och syfte
Tekniska nämnden har enligt sitt reglemente bland annat till uppgift att förvalta kommunens 
innehav av skog samt att handha till skogsförvaltningen rörande frågor om jakt och fiske. Vidare 
åligger det Tekniska nämnden att arbeta för främjande av friluftsverksamheten i kommunen 
och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv. 

Skogsförvaltningen skall bedrivas långsiktigt utifrån kriterierna ekonomisk-, ekologisk- och 
social hållbarhet. Skogarnas ekonomiska, ekologiska och sociala värden ska följa en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.

Åtgärder genomförs för att skydda, restaurera och främja ett hållbart nyttjande av kommunens 
skogsinnehav över tid och motverka förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt ska ett aktivt 
skogsbruk bidra med jobb och hållbar tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. 

Stadens skogar bidrar till stor klimatnytta. Genom aktiv skogsskötsel och balans mellan 
tillväxt och avverkning kan behovet av fossil energi minska och koldioxid lagras i ett växande 
virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra ytterligare klimatnytta.

Skogsbruket ska vara miljöcertifierat enligt de skogliga certifieringsstandarderna FSC® och 
PEFC. 

Målklassindelning av Borås Stads skogsinnehav
God skogsförvaltning är beroende av en planeringshorisont som sträcker sig över flera genera-
tioner. Med skoglig målklassning ges varje bestånd en långsiktig målsättning vilket skapar 
förutsättningar för en uthållig och ändamålsenlig förvaltning.

Borås Stads skogsinnehav indelas i sex målklasser: Naturreservat, naturvård orört, naturvård 
skötsel, skog med kombinerade mål, produktionsskog med generell hänsyn samt exploateringsskog. 

Naturreservat – Naturreservat skall skötas enligt fastställd skötselplan.

Naturvård orört (NO) – Områden som skall lämnas för fri utveckling.

Naturvård skötsel (NS) – Områden där naturvården är beroende av och gynnas av naturvårdande 
skötsel

Skog med kombinerade mål (K) – Tätortsnära områden som sköts med längre omloppstider 
än som är ekonomiskt motiverat. I vissa fall kan en trädslagssammansättning gynnas som 
från en ekonomisk synpunkt inte är motiverat. Rekreationsskogarna skall vara attraktiva för 
det rörliga friluftslivet. Skogsområden med ett produktionsintresse men där naturvårds- och 
sociala hänsyn vida överstiger generell hänsyn.

Produktionsskog med generell hänsyn (PG) – Områden där intresset för virkesproduktion är 
dominerande. Generell hänsyn skall tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor.

Exploateringsskog – Detaljplanelagd mark där slutavverkning skall ske i samråd med planansvariga 
inom kommunen.
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För de sex olika målklasserna skall följande riktlinjer gälla:

• Skogsbruk skall med respektive målklass begränsningar och möjligheter bedrivas 
rationellt så att bästa ekonomiska resultat uppnås.

• Jakt och fiske skall upplåtas och bedrivas med hänsyn till allmänhetens 
friluftsutövande.

• Park- och skogsavdelningen skall stimulera skogsvårds- natur- och miljöintresset hos 
allmänhet, skolor och föreningar.

• Park- och skogsavdelningen skall aktivt arbeta med naturvårdsfrågor, värna och 
utveckla skogens sociala värden samt underlätta skogsinnehavets tillgänglighet för 
allmänheten.

Uppföljning
Skogsinnehavet och målklassindelningen dokumenteras i en grön skogsbruksplan och revideras 
löpande med utförda och planerade åtgärder.
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