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1 Skogsstrategi

Eda kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och 
uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas 
miljövärden, och, om möjligt, ännu större hänsyn till sociala värden. 
Skogsbruket ska ske på ett sådant sätt att det inte äventyrar de framtida 
möjligheterna till en god ekonomiska avkastning från virkesproduktionen 
eller till en god miljö för kommuninnevånarna. 

Skogen sköts för att behålla och skapa förutsättningar för att den ska vara 
frisk och välmående. Skogsområdena ska vara trygga och säkra att vistas i. 

Sammanfattningsvis är syftet med Eda kommuns skogsbruk:

• Ta stor hänsyn till skogens och naturens sociala värden

• Värna om skogens betydelse för ett rikt djur- och växtliv

• Ta vara på de ekonomiska värdena 

• Ha ett klimatanpassat skogsbruk

1.1 Skogsbruksplaner
Kommunen har flera skogsbruksplaner som baserar på inventeringar. Dessa 
ger en heltäckande bild av skogen som visar på miljövärden och beskriver 
vilka åtgärder som behöver göras. Skogsbruksplanerna är ett verktyg för den 
praktiska skötseln av skogen och sträcker sig över en tioårsperiod. En 
strategi för skogen sträcker sig däremot många flera år framåt för att skapa 
ett hållbart skogsbruk för oss nu och för kommande generationer. Både när 
det gäller ekonomi men också ur miljö- och sociala perspektiv. 

1.1.1 Tätortsnära skog

Den tätortsnära skogen i Eda kommun omfattar omkring 390 hektar skog. 
Den finns inom, mellan eller i direkt anknytning till tätortsområden eller 
större bebyggelse. Här arbetas det med skogliga åtgärder för att utveckla 
upplevelse, funktion, trygghet och trivsel för närboende samt växter och 
djur. Skötseln av den tätortsnära skogen ska ha fokus på skogsvård och 
rekreation. 

1.1.2 Produktiv skog

Den produktiva skogen omfattar omkring 1 322,5 hektar skog. Dessa finns 
utanför tätorterna men ibland intill tomter när de når ut mot obebyggt 
område. I dessa skogar utförs ett miljöinriktat inkomstbringande skogsbruk, 
med stort fokus på hållbarhet för både människor, djur, växter och ekonomi. 

1.2 Certifierat skogsbruk
Eda kommuns skogar är miljömärkt genom FSC och PEFC. FSC är en 
global ideell medlemsorganisation och PEFC är en europeisk motsvarande 
medlemsorganisation, med gröna och sociala mål. Den har också villkor att  
kontrollera medlemmarna genom revisioner och internredovisningar.

Kommunen vill bevara höga naturvärden genom att behålla och upprätthålla 
livsmiljöer för djur och växter som är sårbara, akut eller nära hotade. 
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Respektive sådan skoglig art är känslig för skogsbruksåtgärder av olika slag, 
men kan också gynnas av särskilt riktad skoglig åtgärd.

1.3 Skogliga åtgärder och avkastningsbehov
Skogsåtgärder i kommunens skog planeras utifrån skogsbruksplanerna. 
Ibland planeras det också utifrån andra behov, som exempelvis etableringar 
av nya verksamheter i en växande kommun. 

Det görs föryngringsavverkningar när skogen uppnått rätt ålder och den 
passar in i sitt läge, storlek och innehåll för att bidra till den inkomst som 
behövs från skogen. Skogsinnehavets skötselkostnader ska täckas av 
avverkningsinkomster under de närmaste åren. Kommunen strävar efter ett 
hållbart ekonomiskt värdefullt skogstillstånd över tid.

1.4 Fastighetsförsäljningar
Som regel avyttrar inte kommunen sitt skogsinnehav, om det inte behövs för 
etablering av verksamhet som är gynnsamt för kommunen. Det är tänkbart 
med strategiska byten eller avyttring, för att till exempel få fler 
sammanhängande områden. 
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