
Tätortsnära skog  

Vad kommer ert par1 a2 göra för a2 skydda de tätortsnära skogarna och andra 
naturområden som är vik1ga för frilu=sliv, skolors och förskolors verksamhet? 

 



Centerpar1et 

Vi står bakom de lokala Agenda 2030målen som vi 7llsammans med övriga Kvinte:par7er lagt 
fram i kommunfullmäk7ge och som är beslutade och ingår i styrsystemet för hela Tierps 
kommun,  
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i 
kommunens orter.  
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ a: värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd och 
vårdas ur e: fram7dsperspek7v.  
15.3 Vidta åtgärder för a: stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk 
mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.  
15.4 Förvalta och 7llgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar 
höga naturvärden och lockar 7ll utevistelse. 
Förvalta och 7llgängliggöra kommunens grön- och naturområden så a: de både utvecklar höga 
naturvärden och lockar 7ll utevistelse. Som par7 anser vi: Varje invånare ska ha närhet 7ll 
grönska. Det behövs na7onella mål för hur nära varje medborgare ska ha 7ll grönområden, som 
landets kommuner sedan får anpassa 7ll lokala förhållanden. Vi vill se 3-30-300-regeln som 
norm för a: alla boende i städer ska ha nära 7ll träd och grönområden.” alla ska kunna se minst 
tre träd från si: hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent 
träd, och invånarna i städerna ska ha som längst 300 meter 7ll e: grönområde”. 
Vad gäller detaljplanerade arealer är det just demokra7skt beslutad detaljplan som gäller. Det 
innebär a: det inte finns några juridiska hinder a: genomföra exploatering i enlighet med plan, 
den frågan är redan avgjord i och med beslut som vunnit laga kraS. I det förberedande 
detaljplanearbetet ingår all7d avvägningar gentemot olika intressen. Centerpar7et står bakom  



nuvarande detaljplan och dess ändamål gällande Libbarbo. mångfald och spridning av invasiva 
arter på kommunägd mark.  
15.4 Förvalta och 7llgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar 
höga naturvärden och lockar 7ll utevistelse. 
Vad gäller detaljplanerade arealer är det just demokra7skt beslutad detaljplan som gäller. Det 
innebär a: det inte finns några juridiska hinder a: genomföra exploatering i enlighet med plan, 
den frågan är redan avgjord i och med beslut som vunnit laga kraS. I det förberedande 
detaljplanearbetet ingår all7d avvägningar gentemot olika intressen. Centerpar7et står bakom 
nuvarande detaljplan och dess ändamål gällande Libbarbo. 

Kristdemokraterna 

Under arbetet med kommande översiktsplaner, ska frågan behandlas i områden där fram7da 
utbyggnader planeras. En lösning är a: bygga på höjden, så minskas byggytan. Skyddet av 
tätortsnära skogar ska ställas i konkurrens med tätorters behov av expansion och 7llväxt.   
Man kan försöka återanvända ”gamla” redan bebyggda tomter, där det går_______________ 



Liberalerna 

Vi i Liberalerna anser a: skogen är avgörande för den biologiska mångfalden. Den spelar också 
en vik7g roll för vår ekonomi. Ekosystemen och skogsbruket måste existera sida vid sida. För a: 
både skogspoli7kens miljö- och produk7onsmål ska nås krävs samförstånd.  

När det gäller just Tierp anser vi a: kommunen måste kunna möta ökat befolkningstryck, men 
den omställningen måste ske på e: hållbart sä: och bebyggelse i tätortsnära skog måste ta 
hänsyn 7ll miljömålet.  

Miljöpar1et 

A: värna den tätortsnära naturen är mycket vik7gt, och kommunen behöver också arbeta med 
strategiska markinköp för a: säkra 7llgången 7ll tätortsnära natur. Samtliga tätorter i 
kommunen ska ha 7llgång 7ll skog och strövområden och varje skola ska ha en ”skolskog”. E: 
exempel här är den kommunalt ägda “Kungaskogen” i Libbarboområdet, Örbyhus som är e: 
vik7gt rekrea7onsområde med höga naturvärden som behöver skyddas. Målet med 
kommunens skogsägande ska vara a: bevara och skapa sociala och biologiska värden och 
kommunens skogar ska därför självklart brukas hyggesfri:______________________________ 



Moderaterna 

Vi värnar äganderä:en och vill därför vara mycket restrik7va 7ll a: via detaljplaner inskränka en 
enskild markägares rä]gheter 7ll sin egen mark så långt de:a är möjligt. Den som äger skog ska 
ha rä: a: bruka sin mark. Dessvärre vi:nar många markägare om a: äganderä:en befinner sig 
på e: slu:ande plan. Skogsägarna ser a: sin äganderä: inskränks genom flera små byråkra7ska 
åtgärder som 7llsammans innebär stora inskränkningar i rä:en a: bruka sin skog. Det sker 
exempelvis genom regler om skydd av vissa arter och miljöorganisa7onernas stora rä: a: driva 
rä:sprocesser. Moderaterna vill inte a: andelen skog som är tagen ur produk7on skall öka.  
Moderaterna i Tierp anser även a: detaljplanerna behöver bli flexiblare så a: det blir enklare 
a: förändra användningen av en fas7ghet._________________________ 

Socialdemokraterna 

A: vi behöver skog och rekrea7onsområden i närheten av våra tätorter råder det inga tvivel 
om. Som kommun ansvarar vi för den kommunalt ägda skogen och för hur vi detaljplanerar. När 
det byggs nya områden så är det en avvägning mellan olika intressen. När Libbarboområdet är 
utbyggt så kommer det a: finnas tätortsnära skog i direkt anslutning. 



Det handlar också om a: 7llgängliggöra den skog som finns nära våra tätorter. Sagos7gen vid 
Vegavallen lockar barn och vi vill etablera liknande s7g i Söderfors 7ll a: börja med för a: 
7llgängliggöra vår fantas7ska skog. Det är också vik7gt a: det finns cykelvägar och andra säkra 
vägar för a: ta sig 7ll den tätortsnära skogen. Det handlar också om a: kommunen håller de 
allmänna grillplatserna iordningställda för a: locka 7ll besök.  

Sverigedemokraterna 

Det där är vik7ga värden men det måste såklart ställas i rela7on 7ll behovet av ökat 
bostadsbyggande. I fallet Libbarbo är det lite oklart vad som avses. Den största detaljplanen för 
området är rä: gammal och en av de nyare, DP365, behandlar e: litet område mi: i 
villaområdet. Det pågår e: större planarbete med området mellan Murkelvägen och väg 292, 
men det är inte klart än__________________________________________________________   

Vänsterpar1et 

All avverkning bör undvikas i all skog. Alla växande träd binder kol, ju större desto bä:re. Skog 
inpå bebyggelse är värdefull på många vis, blir allt vik7gare med e: instabilt klimat och behöver 
skyddas. Vi följer arbetet och bevakar frågan i Översiktsplanen 2050. Största problemet är hur vi 
kan påverka de stora skogsbolagen som finns i kommunen_____________ 


