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Kommunstyrelsen

Program för Jönköpings kommuns skogar och trädbärande marker
Ks/2009:392 430
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med följande ändringar:
1. Tekniska nämndens förslag sid 1:
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”.
2. Tekniska nämndens förslag sid 1, punkt ”4. Skogsskötselplan”:
Meningen ”Tekniska nämnden antar de typbestånd som arbetas fram i
kommande riktlinjer” utgår och följande text infogas: ”Antas av tekniska
nämnden. De långsiktiga målen antas av stadsbyggnadsnämnden för att
säkerställa kopplingen till översikts-, naturvårds- och
grönstrukturplaner.”
3. Tekniska nämndens förslag sid. 4, rubrik ”Områdesindelning och
skötselprinciper”, underrubrik ”Områdesindelning” (inklusive
Kvartersnära skog, Tätortsnära skog, Friluftsområden, Produktionsskog
samt Naturmarker och parker):
Hela tycket utgår och ersätts av följande text: ”Kommunens skogar och
trädbärande marker delas i samband med fastställandet av riktlinjer in i
fem skötselzoner. Vart och ett av dessa områden har sina egna
förutsättningar och därmed skötselambitioner, dock ska schablonartade
åtgärder undvikas. Indelningen bygger på att man särskiljer den
kvartersnära skogen, den tätortsnära skogen, friluftsområden,
produktionsskog samt naturmark och parker. Dessa kan dock inte indelas
enbart utifrån geografi utan också utifrån hur typbestånden ser ut och
deras ekologiska värden.”
4. Tekniska nämndens förslag sid 5, rubrik ”Skötselprinciper”, 4:e stycket,
sista meningen:
Orden ”inom zon 1-3” utgår.
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5. Tekniska nämndens förslag sid 5, rubrik ”Skötselpriciper”, 9:e stycket:
Stycket utgår och ersätts av följande text: ”Den personal kommunen
anlitar för att utföra eller planera skogliga åtgärder ska var fristående
från virkesköpande organisationer och tjänsterna upphandlas separat från
virkesförsäljningen.”
− En arbetsgrupp tillsätts med representanter från tekniska kontoret,
stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt
Naturvårdgruppen och ges i uppdrag att utarbeta förfrågningsunderlag inför
upphandling av en extern konsult för framtagande av riktlinjer.
Förfrågningsunderlaget fastställs av tekniska nämnden.
− 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
Skötseln av Jönköpings kommuns skogar har under många år varit livligt
debatterad. Utgångspunkten har varit kommunens viljeinriktning att privata
skogsägare ska ta ekologisk hänsyn och bedriva ett skogsbruk som gör att
kommunen kan kvalificera sig för att ingå som ett biosfärområde med Östra
Vätterbranterna. Samtidigt kan konstateras att samma höga ambitioner och
målsättningar om rekreationsvärden och ekologisk hänsyn inte uppfylls när det
gäller kommunens eget markinnehav. Där har i stället produktionsmålet varit
dominerande under flera år.
Därför tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta fram ett program för
kommunens skogar och trädbärande marker. I arbetsgruppen ingick representanter
från tekniska kontoret och Naturvårdsgruppen. Det märkliga är dock att denna
arbetsgrupps förslag förkastades av tekniska kontoret och har därefter blivit
politiskt berett av tekniska nämndens majoritetsledamöter som själva valt att
författa textmassor i ”Program för Jönköpings skogar och trädbärande marker”.
Dessa texter har emellertid aldrig varit föremål för ett remissförfarande vilket gör
det svårt att bedöma skrivningarnas korrekthet och praktiska betydelse. Det gäller
inte minst styckena om zonering och områdesindelning, där markerna på högst
ovetenskapliga grunder klassificerats i fem olika skötselzoner. Exempelvis har ord
som ”dagsljusinsläpp” och ”farliga träd” förts in, vilket ger programmet en helt
annan lydelse än i det av arbetsgruppen utarbetade förslag som gick ut på en bred
remiss.
Mot denna bakgrund föreslår undertecknad att styckena om områdesindelning
utgår ur tekniska nämndens förslag till förmån för ny skrivning som tydliggör att
olika delar av kommunens markinnehav ska skötas utifrån olika perspektiv där de
bostadsnära områdena har ett stort rekreationsvärde och större friluftsområden är
av stor vikt i vår kommun. Det finns också särskilt skyddsvärda marker i form av
bl.a. naturreservat som ska värnas och ren produktionsskog där ekonomisk
lönsamhet är alltigenom vägledande. Stadsbyggnadsnämnden ges huvudansvar för
att säkerställa skogsskötselplanernas kopplingar till kommunens översikts-,
naturvårds- och grönstrukturplaner.
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Programmet är bara ett principiellt ställningstagande om kommunens skogsskötsel
som efter antagande måste förtydligas med riktlinjer, skogsskötselplaner,
basinstruktioner och skriftliga detaljinstruktioner. Riktlinjerna, som föreslås
utarbetas av en extern konsult, föreslås antas av kommunstyrelsen. Undertecknad
föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att utarbeta ett
förfrågningsunderlag för upphandlande av denna konsult. I arbetsgruppen ska
tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen samt representanter från Naturvårdsgruppen ingå.
Elin Lagerqvist
Kommunalråd

