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Policy för förvaltning av skogsfastigheter  
 

Följande av Maria och Erik Strangells stiftelse för natur- och djurskydd (nedan kallat stiftelsen) ägda 

fastigheter ingår: 

Gnarps-Berge 3:1 (Nordanstigs kommun) – mark 303 ha, varav 40 ha impediment   
Nordanede 1:114 (Ånge kommun) – mark 70 ha, varav 2 ha impediment  
Ås-Backen 2:14 (Krokoms kommun) – skogsmark 15 ha 
Nygård 1:5 (Östersunds kommun) – skogsmark 174 ha 
Söre 1:16 (Östersunds kommun) – skogsmark 11 ha 
Klösta 5:2 (Östersunds kommun) – skogsmark 11 ha 
 
Enligt särskilt avtal med Naturskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen samförvaltar stiftelsen även 

fastigheten Söre 7:3 (Östersunds kommun) – mark 1078 ha, varav 276 ha impediment enligt samma 

policy. 

Övergripande 

I enlighet med stiftelsens stadgar, baserat på testamentet via vilket fastigheterna skänkts, skall 

skogsbruk inte bedrivas på fastigheterna, dessa ska lämnas till fri utveckling. Det innebär att ingen form 

av avverkning ska utföras i syfte att tillgodogöra sig virke. Produktionshöjande åtgärder som t.ex. 

gödsling, gallring och markavvattning skall inte heller genomföras.  

2. Lagstiftning 

Åtgärder som krävs till följd av aktuell lagstiftning skall dock utföras. Det kan t.ex. handla om utforsling 

av stormfällt virke enligt 29 § skogsvårdslagen. Möjligheten att söka dispens från åtgärden ska dock 

alltid undersökas om naturvärdena stärks genom att åtgärden inte utförs. 

3. Försäljning 

Fastigheter som ägs av stiftelsen får enligt testamentet inte försäljas. Inte heller får fastighet eller del 

därav bytas mot annan fastighet om inte betydande naturvårdsvinster på så sätt kan ske. 

4. Rågångar 

Rågångar skall underhållas så att alla gränser framgår tydligt i terrängen. Samarbete med rågrannar 

skall eftersträvas. Stiftelsens mark bör vara utmärkt med skylt vid t ex väggenomgångar 

5. Skogsbilvägar 

Nya skogsbilvägar skall inte byggas inom fastigheterna. Huruvida befintliga skogsbilvägar skall 

underhållas avgörs från fall till fall av stiftelsens styrelse. Undantag är skogsbilvägar som ingår i 

vägsamfällighet. I sådana fall erläggs normalt årlig avgift, vilken används i huvudsak till löpande 

vägunderhåll. Enligt gällande lagstiftning kan en markägare i vissa fall tvingas in i en vägsamfällighet. 

6. Jakt 

Jakt skall inte bedrivas inom fastigheterna. Eventuella upplåtelser av jakt skall uppsägas. 
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7. Viltvårdsområden 

Enligt lagen om viltvårdsområden (SFS 2000:592) kan en markägare under vissa förutsättningar tvingas 

in i ett viltvårdsområde (7 § i lagen). I 28 § i lagen stadgas att när fastighetsägare inom viltvårdsområde 

av ideella skäl motsäger sig jakt skall hans fastighet undantas från områdesjakt och gemensamhetsjakt. 

Stiftelsens policy skall vara att i första hand undvika att ingå i viltvårdsområde. Om man tvingas ingå i 

viltvårdsområde skall jaktförbud alltid krävas på stiftelsens fastigheter. 

8. Områdesskydd 

Stiftelsen skall i normalfallet inta en positiv inställning till bildande av naturreservat, 

biotopskyddsområde eller till ingående av naturvårdsavtal. Vid bildande av naturreservat skall inte 

markägandet överlåtas till staten eller annan part. Stiftelsen skall istället kvarstå som markägare, men 

så kallad intrångsersättning krävas. Ersättningen skall i första hand användas för inköp av annan 

skogsmark gagnande stiftelsens ändamål. 

9. Naturvårdande skötsel 

I vissa fall kan det bli aktuellt att genomföra skötselåtgärder i syfte att gynna naturvärden i området. 

Samråd med naturvårdande myndighet, akademin eller annan kompetens bör eftersträvas inför åtgärd.                   

Inom områden av fastigheterna där områdesskydd är inrättat (naturreservat, biotopskyddsområde eller 

naturvårdsavtal) gäller de regler och föreskrifter som upprättats i samband med bildandet. Särskilda 

regler kan också gälla i de fall ett område är klassificerat enligt regelverket för Natura 2000. 

10. Finansiering av åtgärder 

De flesta åtgärder som kan bli aktuella kräver någon form av finansiering. Möjligheter till extern 

finansiering bör alltid undersökas. Där ingen extern finansiering är möjlig får enligt stiftelsestadgarna 

den årliga avkastningen användas för åtgärder inom fastigheterna. 

11. Sociala värden 

I vissa fall kan det vara lämpligt att iordningställa anordningar för att göra fastighet eller del därav mera 

lättillgänglig för en större allmänhet. Det kan t.ex. handla om att märka ut vandringsled, sätta upp 

informationsskyltar m.m. Styrelsen får i varje enskilt fall besluta om sådan åtgärd och hur finansiering 

ska ske. 

12. Terrängfordon 

Terrängkörning med motorfordon inom stiftelsens fastigheter är enligt stiftelsestadgarna inte tillåten. 

Förbudet gäller även snöfordon. Undantag gäller för sådan terrängkörning som avser skötsel och tillsyn 

av fastigheterna. 

info@strangellsstiftelse.se                   
www.strangellsstiftelse.se                    
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