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STADENS GRÖNSKA OCH KOMMUNENS SKOGAR I KUNGÄLV  
 

Naturskyddsföreningen ställer två frågor till Kungälvs kommun om policy för stadsgrönska 

och om kommunala skogar. Vi ser fram emot svar till ovanstående adress. 

 

STADENS GRÖNSKA 

Fråga: När kommer Kungälvs kommun att presentera en policy för stadens grönska? 

Naturskyddsföreningen anser att Kungälvs kommun snarast behöver utarbeta en policy för 

planering, plantering och skötsel av stadsträd och annan grönska.  

Kungälv växer ”så det knakar”; nya bostadsområden och olika verksamheter breder ut sig i 
olika delar av kommunen. Men stadsgrönskan växer inte i samma takt, tvärtom minskar den 
trots att träd och annan växtlighet har avgörande betydelse för mål i Agenda 2030, biologisk 
mångfald och bevarande av arter.  
 
Kungälvs kommun behöver en policy för stadens grönska. En policy som tar hänsyn till 
betydelsen av grönska för såväl människor som ekosystem. En långsiktig plan som väger in 
olika faktorer för att uppnå största möjliga nytta av träd och parker. En grön stad är 
hälsosam och attraktiv att bo i. 
 
Träd och växtlighet bidrar med många olika ekosystemtjänster. Träd bildar tak som ger 
skugga i stadsmiljön och sänker temperaturen vid värmeböljor, träd renar luften, dämpar 
buller, minskar risken för översvämningar och har positiva effekter på människors psykiska 
och fysiska hälsa. Träd har också avgörande betydelse för småkryp och fåglar.  
 
Extra många ekosystemtjänster står äldre, större träd för samt träd som ingår i ett större 
bestånd med rik variation i såväl ålder som artsammansättning. Valet av trädslag har många 
aspekter. I en nyligen publicerad studie i Malmö visade det sig ha stor betydelse för 
insektslivet i träden om man väljer arter som är inhemska istället för icke-inhemska. 
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Policy från andra kommuner: Trädpolicy för Göteborg, Gatuträd, Kungsbacka kommun 
Informationsskrift från Boverket. 
 

KOMMUNENS SKOGAR 

Fråga 2. När kommer Kungälvs kommun att införa 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.  

Skogen har mycket stor 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 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. Vid hyggesfritt skogsbruk beaktar man koldioxidproblematiken utan tidsfördröjning. Och 
dessutom tas hänsyn till andra aspekter som biologisk mångfald, estetiska upplevelser, 
rekreation och friluftsliv  
 

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 värde 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 kommunala skogar utgör.  
 
Exempel på Skogspolicy, Göteborgs stad, innehåller tydliga övergripande mål och utarbetade 

riktlinjer inom olika områden.  

Med vänliga hälsningar 

Stig Johannesson, ordf 

• 3 

I Bäckparken fälldes nyligen två stora träd som såg friska ut. 

Större träd är bättre för klimat, växter och djur. Äldre (större) träd 

lagrar avsevärt mer kol än yngre. Exempelvis lagrar 20 träd som 

är 20 m höga mer kol än 635 träd som är cirka 10 meter höga. 

(https://stud.epsilon.slu.se/15524/7/lind_e_200504.pdf) 

Varje fällt träd är en förlust ur alla aspekter,  
inte bara ekonomiskt.  
 

 

 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/9eedc976-3de5-49a4-a29e-5d77b7e60e50/stadens_tr%C3%A4d.pdf?MOD=AJPERES
https://www.kungsbacka.se/Gator-trafik-och-utemiljo/Utemiljo-och-allmanna-platser1/Gatutrad
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/lat-staden-gronska.pdf
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/75be1b73-0510-4136-b619-1bc5dd6efa1d/Fastighetskontorets_skogspolicy.pdf?MOD=AJPERES
https://stud.epsilon.slu.se/15524/7/lind_e_200504.pdf

