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Hej! 
Ni har inkommit med ett förslag där ni önskar att kommunen anpassar ett 
skogsparti i Sunnemo för olika vinteraktiviteter såsom pulkaåkning och 
barnskidåkning.  
Det aktuella skogspartiet ska enligt beslut i Kommunfullmäktige lyftas in i 
Hagfors Kommuns skogsvårdsplan. Det innebär att området kommer att 
inventeras tillsammans med sakkunnig och efter det anges en lämplig målklass 
vilken sedan styr hur området ska förvaltas. Då området ännu inte inventerats så 
är det inte möjligt att ge något besked i huruvida områdets skötsel kan medge 
någon alternativ användning, det skulle till exempel kunna vara så att man vid 
inventeringen stöter på arter eller förekomster som behöver skyddas eller som 
medför att valet av målklass och skötselmetod påverkas.  
Hagfors Kommun har dock som generell målsättning att all tätortsnära skog skall 
förvaltas på ett sådant sätt att den hålls allmänt tillgänglig och kan nyttjas av 
allmänheten på bästa sätt för rekreation och friluftsliv. Målsättningen om en 
allmänt tillgänglig tätortsnära skog innebär dock inte att delar av skog får 
avverkas för särskilda ändamål som inte kan hänföras till skogsvård. I det fall en 
del av skogen skall avverkas för att användas till andra ändamål än skogsmark så 
måste nya beslut fattas och det utpekade område lyfts då ur skogsvårdsplanen.   
Samhällsbyggnadsavdelningar har sett över ert förslag och konstaterat att detta 
inte är något vi kan medge med den information, de beslut och de resurser vi har 
inom avdelningen.  
Att skapa en trygg pulkabacke i enlighet med ert förslag kräver mer arbete än 
enbart avverkning av enstaka träd, området behöver efter avverkningen stubbröjas 
och markberedas, en kommunal aktivitetspark, även om den är liten till ytan och 
säsongsbetonad, skall också förses med vissa riktlinjer, kontrolleras regelbundet 
och i vissa fall skall skötselplaner upprättas.  
Det krävs således både medel för att investera och skapa anläggningen och 
resurser för skötsel och egenkontroller.  
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer dock att ta hänsyn till önskemålet om att 
fortsatt verka för att en öppen tätortsnära skog inom ramen för den inventering 
och målklassning som ska göras.  
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Vidare ställer sig Hagfors Kommun positiv till eventuella föreningsinitiativ i 
frågan och föreslår att ni utreder frågan vidare tillsammans med befintliga 
föreningar inom orten för att se om det finns möjlighet att i föreningsregi vidta 
erforderliga åtgärder för att skapa mera möjligheter och också ta ansvar för en 
sådan anläggning för vinteraktiviteter i anslutning till befintliga 
idrottsanläggningar inom Sunnemo.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag 2019-03-08. 
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår förslaget 
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Beslutet skickas till: 
Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson 
Driftledare Malin Skoog 
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
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