Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, § 214 Dnr: 318/10 -831

Policy för Båstads kommuns skogsinnehav

2 (2)

Övergripande strategi för kommunens skogsinnehav
Kommunens skog ska ha höga och långsiktiga hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska värden
Sociala mål och riktlinjer
- Skogen ska skötas så att goda förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv skapas.
- Kommunen ska öka medborgarnas kunskap om skogen och dess värden.
- Kommunen ska genomföra särskilda satsningar för att öka användandet av
skogen inom grupper som barn, äldre, funktionshindrade och nysvenskar.
- Användandet av s.k. skolskogar som används i pedagogiska syften ska öka.
- God genomsikt ska eftersträvas vid skötsel av skogen vid gång- och cykelbanor samt vid motionsspår.
- I anslutning till friluftsanordningar och tomter ska hänsyn tas till trygghetsoch säkerhetsaspekterna. Farliga träd som kan skada människor eller anläggningar ska åtgärdas.
- Fastighetsägare och boende ska ges möjlighet att efter godkännande från
kommunen, på egen bekostnad, ta bort störande vegetation i anslutning till
bostaden, dock inte större träd. Tillstånd lämnas om åtgärden inte har negativ
påverkan på skogen med hänsyn tagen till övriga mål samt om sökande kan
styrka att han eller hon kan hantera nödvändiga maskiner och känner till säkerhetsföreskrifter för arbetet, alternativt anlitar extern expertis för arbetet.
- Kulturmiljöer ska bevaras och göras mer tillgängliga och synliga.

Ekologiska mål och riktlinjer
- I kommunens skogar ska en hög generell naturvårdshänsyn gälla.
- Skogen ska skötas så att förutsättningarna för de arter och naturtyper som
finns bevaras och utvecklas.
- Naturtyper av särskilt värde som nyckelbiotoper och liknande miljöer ska
bevaras och utvecklas.
- Andelen levande (död) ved ska öka.
- Andelen lövträd ska öka.
- Naturvårdande insatser som ökar den biologiska mångfalden såsom frihuggning av grova lövträd, skogsbete och återskapande av naturliga vattenregimer ska genomföras där det är lämpligt.
Ekonomiska mål och riktlinjer
- Skogsbruket ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.
- Bestånd avsatta för produktion ska ge hög ekonomisk avkastning.
- Bestånd avsatta för produktion ska skötas så att god virkeskvalitet erhålls.
- Avkastningskravet ska balanseras så att övriga mål kan uppfyllas.

