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Så fixar Sundsvall den tätortsnära skogen
Årets friluftskommun Sundsvall investerade i fjol 15 miljoner kronor på att göra den
tätortsnära skogen mera tillgänglig och trygg. Det är en satsning i första hand på
byar och mindre orter i glesbygden, från Liden i norr till Njurunda i söder.
– Vi har skapat mervärden i skogen, röjt och gallrat bort underväxt av främst gran och löv, som får
området att bli ljusare och mer tillgängligt för alla. Enorma volymer ris och träddelar har tagits bort från
markerna, säger skogvaktaren Hans Asplund, som tycker att det här uppdraget varit bland det roligaste
han gjort som lagledare.
Sundsvalls kommun har goda förutsättningar genom att man äger cirka 3 900 hektar produktiv
skogsmark i närheten av bebyggelse. Här fanns en stor potential att göra skogen mera attraktiv för till
exempel svamp- och bärplockare.
– Skötsel och underhåll av skogen har varit eftersatt i cirka 40 år, och det har vi nästan tagit igen på nio
månader, det var ganska tufft för alla som medverkade i projektet, det var knappt så att timmarna
räckte till på dygnet, säger Hans Asplund.
Sundsvalls kommun har under året gjort förbättringar i flera tätortsnära skogar, belägna mindre än 300
meter bort från bebyggelse. Här har man försökt att behålla ljusa trädslag och skapat
skolskogar/lekskogar/byaskogar. I praktiken handlar det om att gå från en skog med tät vegetation till
en mera skött och varierad skog, en så kallad flergenerationsskog, som passar bättre för friluftslivets
behov.
I Liden och Indal i norra delen av kommunen har Hans Asplund medverkat till att skapa två så kallade
”Byaskogar” på åtta respektive nio hektar i direkt anslutning till tätorten. Resultatet blev mycket lyckat,
och områdena har blivit något av referensskogar för friluftslivet.
– Vi har slopat det ekonomiska vinstkravet på alla nyanpassade skogar, och ser istället till friluftslivets
behov. Det innebär att vi tänker flera generationer framåt istället för att röja och gallra för att
maximera vinsten, säger Hans Asplund.
Hans Asplund var rätt person att utföra jobbet. Han har jobbat 25 år som skogvaktare och
lokalkännedom över skogarna är hans styrka.
Enligt honom gäller det att kommunen har en duktig driftförvaltare samt kreativa
maskinentreprenörerna som förstår sig på alternativa skogsskötselformer. En annan viktig del är att
man pratar ihop sig inom arbetslaget, och att projektet diskuteras med byborna i god tid innan
maskinerna rullar in.
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