Tätortsnära skogar
och grönområden
Naturområden som även i framtiden
kan utnyttjas för rekreation, friluftsliv
och motion
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Tätortsnära skogar samt skogar och grönområden inne i tätorterna
Ett attraktivt boende handlar inte enbart om att lägenheten eller villan är funktionell, varm, inte störd av buller med bra ventilation utan minst lika mycket om
den närmaste utemiljön grönytor, träffpunkter samt den natur som är nära och
attraktiv. Den tätortsnära skogen är mycket viktig i många människors vardag.
Inte bara stora skogar, utan även små skogspartier mellan hus, skol- eller åldringsnära. Forskningen lyfter fram många argument för att bevara den tätortsnära skogen.
Skogar med höga biologiska värden är ofta skiktade och olikåldrade och både
träd-, busk,-fält- och bottenskikt är intakta. Exempelvis mossor, lavar, insekter,
kärlväxter, fåglar och däggdjur förekommer i större artrikedom. Miljön är lämplig för hotade och sällsynta arter.
Skog kan förbättra luftkvaliteten i tätorten genom att rena luften från damm och
stoft, som samlas på barr och blad och sköljs ner till marken med regnvattnet.
Tillgång till tätortsnära natur innebär bättre förutsättningar för regelbunden fysisk aktivitet, vilket förbättrar folkhälsan som i sin tur har betydelse för samhällsekonomin.
De flesta upplever skogen som något positivt, inte minst ur estetisk synpunkt.
Skogen har betydelse för en varierad och behaglig landskapsbild.
Många kommuner jagar nya bostadsområden, ofta till priset av intrång i natureller parkområden. När detta sker i det närmaste ohejdat kan det på lång sikt få
både ekonomiska och sociala negativa effekter. Alla samhällen ska ha en god avvägning av mark som är byggd av hus eller gator med den mark och vatten som
inte bebyggs. Vi människor trivs bäst då, vi blir tryggare och piggare.
Fågelkvitter från balkongen vid morgonkaffet är livskvalitet.
De tätortsnära skogarna är för många människor den enda kontakt de har med
skog. Tätortsnära skog är den som finns nära och/eller inom en tätort och vars
främsta funktion är att den nyttjas av ortens befolkning. Om den dessutom ligger
i närheten av förskola eller äldreboende kan den bli attraktiv för många och i
olika åldrar, om den utformas på rätt sätt.
Det är även mycket viktigt att de närboende blir involverade i ett tidigt skede, för
att ge sina idéer till oss planerare. Att låta intresserade parter få komma med åsikter skapar ett bredare beslutsunderlag, som sedan kan vara till stor nytta när beslut om skötselåtgärder skall tas.
Denna skrift kommer att avspegla sig i samrådshandlingen för den kommunövergripande översiktsplanen. Intentionen idag, feb 2018, är att samrådet sker med
start försommaren 2018 och pågå i minst två månader.
För kommunen, som ofta är den största ägaren av tätortsnära skog, är det viktigt
att se det samhällsekonomiska värdet av att bibehålla den tätortsnära skogen. Det
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är av stor vikt att vi behåller bra miljöer för rekreation, sett både till den psykiska
och fysiska hälsan. De flesta tätorterna har motionsspår/elljusspår tätortsnära.
Dessa används för bär- och svampplockning samt promenader/jogging i skog under barmarkstider och undervintern till skidåkning. Vi måste värna om de tätortsnära skogar som finns och vara försiktig med att nyttja dessa som markreserv för utbyggnad.
Det finns dessutom naturområden i våra tätorter som inte vårdas på bästa sätt.
En del har fått växa vilt, vilket inneburit att det är mycket svårt att ta sig in i naturområdet. Dessa måste iordningställas med stigar, sittplatser, grillplatser, vindskydd m.m. så att befolkningen kan använda dem.
Kommunens övergripande mål borde vara att den kommunägda tätortsnära skogen ska ha höga och långsiktigt hållbara sociala och ekologiska värden. Skogsskötseln bör utformas så att den bidrar till att skapa en variations- och upplevelserik natur som lockar till utevistelse. En naturvårdsinventering bör göras så vi
vet mera om naturvärdena i de föreslagna områdena.

Följande tätortsnära skogar föreslås i samrådet för den nya kommunövergripande
översiktsplanen.
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Bergsjö
I Bergsjö bor ca 1300 personer. Inte heller här är det långt till de stora skogarna
och aktiva jordbruk, samt Kyrksjön eller Kyrkbyån. Men alla kommer inte dit.
Ett centralt sammanhängande område innehållande skogsmark i den södra delen
på Bollebergets norrsluttning, en del av Bergsjös elljusspår vid fotbollsplanerna
och två grönområden vid Sörgårdens servicehus samt vid flerbostadsområdet vid
Alvägen och Aspvägen där det dessutom finns några kända fornlämningar. Området ligger också i närheten av förskolor och en L/M-skola. Nya stigar med belysning, grillplats, vindskydd skulle nog lockafolk till området. Det skulle även
kunna utnyttjas som skolskog. Kommunen är markägare och det vore mycket
olyckligt om det nån gång släpptes fram bebyggelse i dessa centralt belägna skogs
- och grönområden.

6

Gnarp
I Gnarp bor det ca 1200 personer.
Här passerar både E4 och Ostkustbanan som båda i framtiden flyttas i nya lägen
med en ny järnvägsstation. Här är det heller inte långt till stora skogar och livskraftigt jordbruk, inte heller till Gnarpsån och inte heller till, genom goda kommunikationer, Sundsvall och Hudiksvall. Men alla kommer inte dit.
Ganska centralt i Gnarp ligger Bergsberget med toppen på ca 50 meters höjd.
Man når berget enklast genom att ta sig till hembygdsgården, för att därifrån gå
på en stig i ca 300 meter för att nå toppen. På den norra sluttningen av berget ligger elljusspåret med skidstadion i närheten av Gnarpsviljan. Nya stigar med belysning, grillplats, vindskydd skulle nog locka folk till berget. Kanske det skulle
passa som skolskog också. Markägoförhållanden är blandade mellan kommunen
och privatpersoner.
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Harmånger
I Harmånger bor det ca 600 personer. E4 passerar strax väster om centrum. Här
ligger de stora skogarna och jordbruksmarken tätt intill tätorten liksom Harmångersån eller Kyrksjön. Men alla kommer inte dit.
Strax öster om skolan och omringande hembygdsgården ligger ett tätortsnära
skogsområde som ägs av kommunen och som delvis är planlagt som parkområde
med ca 300 meters gångväg från centrum. Nya stigar med belysning, grillplats,
vindskydd skulle nog locka folk till området. Det skuklle även kunna utnyttjas
som skolskog. Marken ägs av Harmångers Hembygdsförening och kommunen.
Centralt i samhället, öster om fotbollsplan och på båda sidorna av Harmångersån

finns ett barrskogsområde med ett visst inslag av löv. Det ligger nära till för invånarna och det är bra om det kan skyddas mot bebyggelse, i synnerhet när det planeras en G/C-bro över ån strax väster om området. Ny bostadsbebyggelse planeras även på norra sidan av ån i direkt anknytning till denna tätortsnära skog.
Mellan fotbollsplanen och detta område planeras ett kolonilottsområde.
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Hassela
I Hassela bor det ca 325 personer. Inte heller här är det långt till de djupa skogarna och aktiv jordbruksmark, en träindustri. Hasselasjön eller Hassela skodbackar. Men dit kommer inte alla.
Öster om festplatsen och söder om ishockeybanan finns en tätortsnära skog som
sluttar ganska brant mot sydost ner mot Tuvviken, ca 500 m väster om torget.
Nya stigar med belysning, grillplats, vindskydd skulle nog locka folk till området.
Pulkbackar på vintern. Kan möjligen också fungera som skolskog.
Marken ägs av ett skogsbolag och privatpersoner.
Elljusspåret som är ca 2,5 km långt ligger i Böle/Masbo ca 1 km väster om centrum och rundar en del av en golfbana.
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Ilsbo
I Ilsbo bor det ca 450 personer. Här är det heller inte långt till de djupa skogarna
och de bördiga fälten. Men dit tar sig inte alla.
Elljusspåret på Knutberget är ca 2,5 km långt med stadion vid fotbollsplanen.
Området är även viktigt för det rörliga friluftslivet-som bär- och svampplockning.
Den västligaste delen av området är planlagt som parkmark vilket stämmer bra
med användning som tätortsnära skog.
Marken som elljusspåret ligger på ägs nästan uteslutande av ett skogsbolag.
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Jättendal
I Jättendal bor det 250 personer. Den glesast bebyggda tätorten i kommunen,
innebärande att inslaget av jordbruk är stort och i kanterna av detta tar skogen
vid. Varken skola eller äldreboende finns i Jättendal. Behov av tätortsnära skog
bedöms ändå föreligga. För områdets centrala delar gäller en detaljplan från
1982 för villatomter och radhus. Dock är inget byggt.
Ett elljusspår på ca 3,5 km finns med startplats vid fotbollsplanen. Marken som
elljusspåret ligger på ägs av privatpersoner, Jättendals IF och kommunen.

11

Strömsbruk
I den före detta bruksorten Strömsbruk med ca 360 invånare är det inte långt till
de stora skogarna, havet eller Harmångersån. Men alla kan inte, vågar inte, speciellt om man är ensam, röra sig där.
Ett centralt beläget skogsområde som är lätt att nå och ligger mellan Hudiksvallsvägen, Källvägen och Tallvägen. Området ligger på en ås med stora tallar. Här bör det anordnas stigar som alla kan använda, en grillplats, väderskydd,
belysning m.m. Här kanske barnen kan bygga kojor. Kommunen är markägare
och det vore mycket olyckligt om det nån gång släpptes fram bebyggelse där.
Området är planlagt som parkmark.
Ett 5 km långt elljusspår/motionsspår finns vid fotbollsplanen.
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Stocka/Strömsbruk
Området omsluter i stort Norrsjön och är av stort intresse för det rörliga friluftslivet såsom fiske, bad, tältning, bär och svampplockning. Hela Norrsjön med anslutande marker är också av riksintresse för naturvården. Ny bebyggelse längs
stränderha här skulle vara en påtaglig skada på riksintresset. Marken ägs av ett
skogsbolag.
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Även skogsområden som innefattar elljusspår är viktiga att inte ”förstöra” i
framtiden. De kan ju användas året om och är mycket viktiga för folkhälsan.
Dessa områden är inte redovisade på kartor i denna skrift.
De skogar som flertalet uppskattar att vistas i är en välskött, genomgallrad äldre
blandskog. Andra viktiga kvalitéer är skogsgläntor med rik undervegetation,
vackra utsiktsplatser, orörda våtmarkspartier, strandområden och vackra bäckar
liksom kontakter med ängs- och hagmarker. Överhuvudtaget är omväxling av
stort värde. Det tätortsnära skogsbruket bör ha detta som riktmärke.
I ett tätortsnära skogsbruk gäller det att i varje situation ställa sig frågan vilka
åtgärder som gynnar rekreationsvärdena och friluftslivet på kort och lång sikt.
Endast åtgärder som ökar rekreationsvärdena bör genomföras.
Beroende på vad som kommer fram under översiktsplanens samrådsskede kan
dessa föreslagna tätortsnära skogar att ändras eller kompletteras.
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