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Kallelse 

1. Val av protokolljusterare 

2. Borttagen på grund av personuppgifter. Torsten Helander 09:05 

 Beslutsunderlag 
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.

3. Borttagen på grund av personuppgifter. Patrik Larsson 
(Dragning) 09:10 

Beslutsunderlag 
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.

4. Borttagen på grund av personuppgifter. Sofia Svensson 
(Tillgänglig för frågor) 
09:20 

Beslutsunderlag 
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.

5. Framtagning av mål för förvaltning av Gyaskogen Vendela Björkman 
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Kallelse 

och Skytteskogen, Stehag (KS.2022.0290) (Tillgänglig för frågor) 
09:25 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Framtagning av mål för förvaltning av Gyaskogen

och Skytteskogen, Stehag
• Förslag till arbetsgång för framtagning av mål för förvaltning av

Gyaskogen och Skytteskogen
• Borttagen på grund av personuppgifter.

6. Information om bredband Marie Carlberg och 
Eric Nerme 
(Dragning) 09:30 

7. Information om budgetberedning (KS.2022.0001) Jan Tingecz (Dragning) 
09:50 

8. Kommundirektören informerar Eva Hallberg 10:35 
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Vendela Björkman Kommunstyrelsens arbetsutskott 
0413-62333 
vendela.bjorkman@eslov.se  
 
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
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Framtagning av mål för förvaltning av Gyaskogen och 
Skytteskogen, Stehag 

Ärendebeskrivning 
Eslövs kommun äger Gyaskogen och Skytteskogen i Stehag. Tillsammans utgör de 
båda skogarna cirka 75 hektar. Det finns inget beslut om hur skogarna ska förvaltas 
och Kommunledningskontoret utför därför endast nödvändiga åtgärder i skogarna. 
I egenskap av fastighetsägare önskar Kommunledningskontoret att få i uppdrag att, i 
dialog med andra förvaltningar, ta fram mål för en långsiktig förvaltning av 
Gyaskogen och Skytteskogen. 

Beslutsunderlag 
- Översiktligt kartmaterial över Gyaskogen och Skytteskogen 
- Förslag till arbetsgång för framtagning av mål för förvaltning av Gyaskogen och 

Skytteskogen 

Beredning 
Gyaskogen och Skytteskogen är båda tätortsnära skogar som ger höga 
boendekvaliteter i Stehag. Gyaskogen består av både löv- och barrskog och är cirka 
65 hektar stor. Skogen är mycket omtyckt för rekreation och i Gyaskogen finns 
promenadslingor, ett belyst elljusspår och utegym. Det finns även höga naturvärden i 
skogen såsom grova ädellövträd. Skytteskogen är en cirka 10 hektar stor lövskog 
som är belägen söder om järnvägen i Stehag. Skytteskogen nyttjas inte i samma 
omfattning som Gyaskogen, men då även Skytteskogen är en tätortsnära skog med 
kvaliteter bör arbetet med att ta fram mål för förvaltning även omfatta Skytteskogen.  
 
Beroende på hur skogarna långsiktigt förvaltas kan skogarna utvecklas i olika 
riktningar. Kommunledningskontoret anser att det finns tre tydliga inriktningar som 
kan ligga till grund för mål för förvaltning av skogarna. Dessa inriktningar är natur, 
rekreation och produktion. Inriktningarna kan även kombineras såsom en 
kombination av natur och rekreation. 
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Vid inriktning mot natur ska förvaltningen bedrivas på ett sätt att naturvärden i 
skogarna bevaras och utvecklas. I syfte att skapa så stora naturvärden som möjligt 
kan en skötselplan tas fram av ekologer och biologer.  
 
Vid inriktning mot rekreation ska förvaltning bedrivas på ett sätt att 
rekreationsmöjligheterna i skogarna utvecklas. För att utveckla 
rekreationsmöjligheterna kan en utvecklingsplan tas fram i nära dialog med 
föreningar och andra intresserade.  
 
Ett annat alternativ är att till viss del inrikta förvaltningen mot produktion. Delar av 
Gyaskogen består av barrskog och inom denna del skulle förvaltningen kunna 
inriktas mot produktion. Vid inriktning mot produktion kan en skogsbruksplan tas 
fram av ett skogsbolag för de delar av skogen där produktion kan bedrivas. För 
övriga delar av skogen kan en skötselplan tas fram av ekologer och biologer. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till arbetsgång för framtagning av 
mål för förvaltning av skogarna. Förslaget innefattar att Kommunledningskontoret 
sätter ihop en arbetsgrupp med representanter från Kommunledningskontoret, Miljö 
och Samhällsbyggnad samt Kultur och Fritid. För att involvera medborgare och 
föreningar innefattar förslaget även att arbetsgruppen, i enlighet med den av 
kommunfullmäktige antagna policyn för medborgardialog i Eslövs kommun, skapar 
en dialogportal på hemsidan samt håller en workshop i Stehag under december 2022 
och januari 2023. Arbetsgruppen sammanställer sedan resultaten från 
medborgardialogen och presenterar ett förslag till beslut för kommunstyrelsens 
arbetsutskott i april 2023. I den löpande förvaltningen av skogarna har medborgarnas 
engagemang varit påtagligt och Kommunledningskontoret ser det därför som mycket 
viktigt att medborgare involveras på ett tydligt sätt i denna process.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunledningskontoret i uppdrag att ta 

fram mål för förvaltning av Gyaskogen och Skytteskogen. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef Tillväxtavdelningen 
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Vad? När? Hur?

1 Ärende till KSAU aug 2022  KSAU ger Klk i uppdrag att ta fram mål för 
förvaltning av Gyaskogen och Skytteskogen.

2 Sätta ihop arbetsgrupp sep 2023 Klk, Mos, Kof

3 Dialogportal dec 2022 - jan 2023 Öppen för alla

4 Workshop i Stehag slutet av jan 2023 Boende i Stehag, skolan, föreningar

5 Sammanställning av 
resultat

feb 2023 Arbetsgrupp sammanställer resultat från dialog och 
workshop

6 Framtagning av förslag feb - mars 2023

7 Beslut april 2023 Beslut 

8 Genomförande ? ?

Förslag till arbetsgång för framtagning av mål för förvaltning av Gyaskogen och Skytteskogen
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