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Kommunstyrelsen

Program för Jönköpings kommuns skogar
Ks/2009:392 430
Sammanfattning
Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till program för skötseln av
kommunens skogar och trädbärande marker.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 9
Tekniska nämndens förslag till ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker”
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-01-02
Arbetsgruppens förslag till ”Program för kommunens skogar och trädbärande
marker”
Arbetsgruppens förslag med tekniska nämndens ändringar markerade
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings skogar och trädbärande
marker” godkänns med den ändringen att ordningsföljden i de kompletterande
dokument som ska tas fram efter att programmet fastställts justeras så att
”Skogsskötselplan” flyttas upp ett steg och därmed kommer före det som
benämns ”Basinstruktion”
− För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
− Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
Övervägande
Tekniska nämnden fick i samband med behandlingen av en motion i
kommunfullmäktige 2007-06-20 i uppdrag att påbörja arbetet med att upprätta en
skogspolicy för kommunens skogar. Nämnden har nu efter ett flerårigt arbete
redovisat förslag till program för kommunens skogar och trädbärande marker.
Arbetet med programmet har bedrivits i samverkan med företrädare för de ideella
naturvårdsintressena i kommunen. Programmet omfattar principiella mål medan
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detaljer och mätbara mål kommer att beskrivas i de riktlinjer för verksamheten
som ska utvecklas efter att programmet antagits av kommunfullmäktige.
Arbetet med skogsprogrammet har bedrivits i en arbetsgrupp med representanter
för naturvårdsorganisationerna och resulterat i ett förslag som förelagts tekniska
nämnden. Förslaget till skogsprogram har varit föremål för en bred remiss innan
tekniska nämndens behandling. Tekniska kontoret framhåller att man anser att det
kommer att bli svårt att nå upp till den föreslagna ambitionsnivån i arbetsgruppens
förslag när det gäller både organisatoriska och ekonomiska delar.
Nämnden har funnit anledning att föreslå vissa förändringar i förhållande till
arbetsgruppens förslag. De huvudsakliga ändringarna är enligt följande.
Nämnden påpekar att där det är möjligt ska det ekonomiska utbytet av
skogsinnehavet tas till vara. De intäkter som skogen kan ge förbättrar
förutsättningarna att uppnå de övergripande målen för kommunens skogsinnehav,
menar tekniska nämnden. Avsnittet som handlar om skötselprinciper har utökats
till att omfatta en områdesindelning där kommunens skogar och trädbärande
marker delas in i fem olika skötselzoner; kvartersnära skog, tätortsnära skog,
friluftsområden, produktionsskog samt naturmark och parker.
Jag noterar att arbetet med skogsprogrammet har sin utgångspunkt i en
centerpartistisk motion i kommunfullmäktige år 2006 och det uppdrag som
kommunfullmäktige gav till tekniska nämnden i samband med att man behandlade
motionen. Motionären påpekade bl a vikten av anpassad skötsel i vissa tätortsnära
miljöer och att man klargör vilka förväntningar man som kommuninvånare kan ha
på kommunens skogsbruk. Vidare framhölls i motionen hur viktigt det är med
dialog med och information till allmänheten för att undvika motsättningar liksom
att upprätthålla dialog med naturvårdsorganisationerna för att klargöra vilken
status inventeringar och planer ska ha i den kommunala verksamheten.
Detta är en fråga som engagerar många medborgare och jag kan konstatera att det
finns många olika synpunkter på hur kommunens skogar ska skötas, framför allt i
de delar som är tätortsnära. Skogen är en viktig tillgång ur många aspekter. Den är
viktigt för rekreation, för den biologiska mångfalden men också som markreserv
för kommunen. Det nu aktuella ärendet har beretts under lång tid, varit föremål för
en bred remiss och arbetet har bedrivits i samverkan med naturvårdsintressena. De
ideella naturvårdsintressena besitter stor kunskap inom området och jag vill gärna
understryka vikten av att denna kompetens tas till vara så långt som möjligt.
Jag finner det positivt att Jönköpings kommun nu, med detta nya program, kan
tydliggöra mål, vilja och ambitioner med sitt skogsinnehav. Därutöver kommer
kompletterande dokument i form av instruktioner och riktlinjer att behöva
fastställas på olika nivåer för att verkställa programmets intentioner. Det är värt att
poängtera att alla sådana dokument som nämnd och förvaltning tar fram och
fastställer tydligt ska knyta an till de övergripande målen och bidra till att de kan
uppnås. Sammantaget kommer det att bli ett bra redskap för tekniska nämnden
och förvaltningen i det många gånger svåra arbetet med skötseln av
skogsinnehavet. Det gäller särskilt mot bakgrund av att det finns så många
synpunkter – från skilda håll – när det gäller såväl mål som medel. I
sammanhanget vill jag gärna peka på den utökning med en tjänst som
skogsförvaltare som tekniska nämnden fick i samband med det senaste
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budgetarbetet. Det är en tydlig signal om hur viktiga dessa frågor är i Jönköpings
kommun och innebär förbättrade möjligheter för nämnden att fullfölja sitt uppdrag
med avseende på kommunens skogsinnehav och dess skötsel.
Jag anser att de förändringar som tekniska nämnden föreslagit är rimliga jämfört
med det förslag som arbetsgruppen först tog fram. Den områdesindelning som
nämnden föreslagit bidrar enligt min uppfattning till ökad tydlighet. Jag vill
föreslå ytterligare en förändring och som rör ordningsföljden i de kompletterande
dokument som ska tas fram efter att skogsprogrammet fastställts. Enligt min
uppfattning är det lämpligare att ”Skogsskötselpan” enligt punkt 4 flyttas upp ett
steg så att den kommer före det som benämns ”Basinstruktion”. Med denna
förändring vill jag tillstyrka tekniska nämndens förslag.
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