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Förord 

Krokoms kommuns skogsskötsel skall utformas utifrån följande utgångspunkter: 

• Att skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en 

god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. 

• Att vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen. 

• Att bruka kommunens skogar långsiktigt samtidigt som livsutrymmet för inom 

området naturligt förekommande växter och djur bevaras 

• Ägarens förväntningar och krav på ekonomisk avkastning 

Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att förvalta 

kommunens markinnehav och bedriva virkesproduktion. 
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1 Skogsbrukspolicy 

1.1 Avkastning 

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att bruka skogen för att producera virke och 

samtidigt bibehålla en god miljö. Genom rätt val av metoder kan kommunen på sikt 

förbättra sina skogar och öka avkastningen. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 

är att ge kommunen en rimlig avkastning på sitt kapital, samtidigt som hänsyn tas 

till andra anspråk på skogsmarken. Som uppdragsgivare och virkesleverantör bör 

kommunen ha kontinuitet i verksamheten. Kravet på jämnhet skall inte hindra 

anpassning till konjunktursvängningar. 

1.2 Naturvård 

Kommunen skall anpassa sina åtgärder så att man vid bedrivande av skogsbruk är 

aktsamma om skogarnas naturvärden och bibehåller den mångfald av arter och 

ekosystem som naturligt förekommer inom landskapet. Kommunen skall bevara 

urskogar och bibehålla urskogsartade miljöer och i mer brukade områden även 

sträva till att återskapa sådana miljöer. I områden som endast i viss utsträckning 

berörts av tidigare avverkningar skall skötselmetoderna anpassas så att naturvärden 

bevaras. Vid alla åtgärder skall kommunen se till att den vardagliga naturvården 

fungerar. 

Med naturvård avser kommunen främst hänsyn till natur och miljö för dess egen 

skull. 

1.3 Kulturmiljövård 

Kommunen skall bedriva skogsbruk så att spåren av våra förfäder inte skadas. 

Kommunen skall aktivt vårda vårt kulturarv till glädje för kommande generationer. 

Förutom lämningar bör även deras miljö bevaras. På kulturegendomar bör ingrepp i 

gårdsmiljöer vara så skonsamma som möjligt med inriktning att bevara den 

ursprungliga miljön. 

1.4 Mångbruk 

I skogen sammanfaller många intressen, det kan vara friluftsliv, jakt, fiske, svamp- 

och bärplockning, skogs- och rennäring eller turism. Alla skall få plats i skogen. 

Kommunen skall ta hänsyn till att människor nyttjar kommunens marker, särskilt 

nära tätorter och i ofta frekventerade vildmarksområden. 

På kommunens kulturegendomar och i områden som ofta besöks av människor 

beaktas även skogens estetiska värden. 

1.5 Jakt 

Kommunen erbjuder älgjakt med egna jaktlag på våra två största skogsfastigheter, 

Rännön 2:1 samt Nordbyn 1:27. Platserna i jaktlagen annonseras ut varje år med ett 

fast pris. Priset är fastställt av Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Platserna i laget skall fördelas genom lottning bland de intressenter som inkommit 

med intresseanmälan och skall i första hand gå till boende i kommunen. 

Småviltsjakt upplåtes genom dagkortsförsäljning. 

1.6 Valfrihet i framtiden 

Genom att alltid ha skog i reserv kan kommunen bedriva ett långsiktigt flexibelt 

skogsbruk som kan anpassas till marknadens och samhällets krav nu och i 

framtiden. 

1.7 Skogsinnehav 

Kommunen ska endast öka sitt skogsinnehav om det behövs för eventuell 

exploatering, arronderingsförstärkning av befintligt skogsinnehav, för bytesaffärer i 

samband med exploatering eller riktade erbjudanden till kommunen om förärv av 

skogsfastigheter. 

1.8 Certifiering 

För att säkerställa kvaliteten på skötseln av kommunens skogar ska kommunen 

uppfylla kraven för PEFC och FSC i sitt produktionsskogsbruk. 


