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Se sändlista

Remiss: Hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsens definition
Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag från regeringen att verka för
att kunskapen om och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk ska öka. Ett
problem har varit att det inte har funnits någon tillräckligt tydlig definition av
vad hyggesfritt skogsbruk innebär. Det har medfört att det ibland har varit
svårt att föra en diskussion om hyggesfritt skogsbruk. Inte sällan har olika
aktörer och intressenter haft så skilda bilder av vad man avser att man talat
förbi varandra. Bristen på definition har även gjort det svårt att mäta och följa
upp omfattningen av hyggesfritt skogsbruk.
Definitionen är framtagen i samarbete med SLU. Som underlag för
definitionen har bland annat ett antal fokusgrupper genomförts, där olika
intressentgrupper fått diskutera och ge sin bild av vad hyggesfritt skogsbruk
är. Avstämningar har gjorts med forskare och skogsskötselspecialister, både i
Sverige och i andra länder.
Vi har dragit slutsatsen att hyggesfritt skogsbruk bör ses som ett
samlingsbegrepp som omfattar hela skogsskötselsystemet blädningsbruk och
vissa anpassade delar av trakthyggesbruket. Vi har försökt göra
avgränsningarna så att så många som möjligt ska kunna se definitionen som
meningsfull och användbar. Vår förhoppning är att definitionen ska vara enkel
att förstå och att den ska vara till nytta för det svenska skogsbruket.
Arbetet med definitionen beskrivs i en rapport som vi nu remitterar. Alla som
vill är välkomna att lämna synpunkter. Vi ber om svar senast 10 maj 2021.
Yttranden kan skickas per e-post till registrator@skogsstyrelsen.se Märk
svaret med Hyggesfritt skogsbruk
Remissdokumenten kommer att finnas tillgängliga under hela remisstiden på
Skogsstyrelsens hemsida.
Med vänliga hälsningar

Dan Rydberg
Enhetschef, Skogsstyrelsen
Carl Appelqvist
Skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen
Bilagor
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