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Fråga om policy för skötsel av de kommunala skogarna i Kungälv 
 

Naturskyddsföreningen skickade en skrivelse daterad 2021-12-14 till Kungälvs kommun 

angående policy för stadsgrönska och skötsel av de kommunala skogarna. Vi erhöll svar på 

frågan om Stadens grönska. 

Vi återkommer nu med frågan om skötsel av kommunens skogar och förväntar oss att få svar 

från beslutsfattare i kommunen. 

 

Fråga: När kommer Kungälvs kommun att införa hyggesfritt skogsbruk (även kallat 

kontinuitetsskogsbruk) för skötsel av de kommunala skogarna?  

Kungälv kommun skall, menar vi 

 bedriva allt skogsbruk hyggesfritt 

 verka för att nå mål för biologisk mångfald och mål inom Agenda 2030 samt  

 bevara skogen som en resurs för rekreation och naturvård 

Naturskyddsföreningens styrka ligger i kunskapen om naturen. Arbetar man lokalt lär man 
sig naturens värden i det område där man bor och vistas. Det är därför det lokala 
perspektivet är så viktigt.  

Skogen har avgörande betydelse för att begränsa Sveriges klimatpåverkan. Den tar upp mer 
växthusgaser än den släpper ut. Ju mer kol som finns i våra skogar desto mindre finns i 
atmosfären. Vid hyggesbruk med så kallad slutavverkning tar det mellan 60-80 år innan 
skogen i södra Sverige växer upp igen och kan lagra in koldioxid fullt ut som tidigare. Men 
den tiden har vi inte råd att vänta på. Under de första 30 åren efter slutavverkningen läcker 
skogsmarken mer CO2 än vad de uppväxande plantorna tar upp och förvärrar därigenom 
klimatkrisen. Många av skogens arter överlever heller inte hyggesfasen.  
 

Hyggesfritt skogsbruk med plockhuggning av värdefulla stammar har många fördelar 
samtidigt som virkesproduktion kan upprätthållas. Vid hyggesfritt skogsbruk beaktar man 
koldioxidproblematiken utan tidsfördröjning. Och dessutom tas hänsyn till andra aspekter 
som biologisk mångfald, estetiska upplevelser samt rekreation och friluftsliv. 
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Rädda skogens alla värden!  
När värdefull skog kalhuggs urholkas skogens biologiska mångfald och balansen som är 
grunden för de ekosystemtjänster vi är beroende av rubbas. Enligt en rapport från FN:s 
klimatpanel IPCC 2022 kan livskraftiga ekosystem med rik biologisk mångfald motverka de 
negativa klimatförändringarna. Skogar behöver brukas så att ekosystemen bevaras.  

"The truth is that nature can be our savior. But only if we save it first", säger Inger Andersen, 
direktör för FNs miljöprogram UNEP i en intervju i Sveriges radio 2022 Länk.  

Många kommuner har tagit beslut om hållbar skötsel av sina skogar. Exempel är Skogspolicy, 

Göteborgs stad, som innehåller tydliga övergripande mål och utarbetade riktlinjer inom olika 

områden.  

Ett annat exempel är Trollhättan som ställt om till hyggesfritt och som lyfter fram att 
friluftsliv och biologisk mångfald är vinnare med slopat avkastningskrav. Kommunfullmäktige 
har beslutat om detta för att få ökad hänsyn till rekreation och biologisk mångfald. Läs mer 

om Trollhättan  
 
Kungälvs skogar - en resurs för medborgare, för klimat och biologisk mångfald! 
Kungälvs kommun äger många skogsområden. Hur dessa hanteras får stor påverkan på 

klimat, biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster. Att hantera skogens ekosystem på 

ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen. Skogen står för många livsviktiga 

ekosystemtjänster och har samtidigt en kollagringskapacitet som behövs för att nå 

nollutsläpp av växthusgaser och på så vis stabilisera jordens klimat. 

Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med skogen ur olika aspekter. Skogens betydelse för 

rekreation, friluftsliv och naturupplevelser ger den socialt värde och bidrar till folkhälsan.  

För att nå mål i Agenda 2030 och miljöarbetet behöver kommunen snarast utarbeta en 

skogspolicy för att ta vara på de värdefulla resurser som de kommunala skogarna utgör.  

Med vänliga hälsningar 

Stig Johannesson, ordf 

Helene Wåhlander, sekr 
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https://sverigesradio.se/artikel/skydda-natur-i-stor-skala-viktig-klimatlosning-enligt-ipcc
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/75be1b73-0510-4136-b619-1bc5dd6efa1d/Fastighetskontorets_skogspolicy.pdf?MOD=AJPERES
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