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Remiss- Hyggesfritt skogsbruk Skogsstyrelsens
definition
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att överlämna nedanstående yttrande som svar på
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Skogsstyrelsen har i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tagit
fram ett förslag till ny definition för hyggesfritt skogsbruk. Myndighetens
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 nu är ute på remiss. Skogsstyrelsen lyfter i rapporten några
problemställningar kopplat till skogens sociala värden som Tekniska nämnden
vill framföra synpunkter på.
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.
Tekniska nämndens yttrande är följande:
Det är bra att Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett förslag till ny definition för
hyggesfritt skogsbruk tillsammans och med hjälp av fokusgrupper med bred
representation både från miljö- och produktionsintressen. Eftersom
Skogsstyrelsens uppdrag från regeringen har varit att verka för att både
kunskapen och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk ska öka så vill Tekniska
nämnden understryka att det finns kunskapsbrister kopplade till skogens sociala
värden i rapporten. Det gör att den nya definitionen fortsatt riskerar att vara
otydlig samtidigt som många skötselåtgärder som utförs med mål att förstärka
rekreations- och frilufts- och naturvärden inte kommer att omfattas av
definitionen. Följande problemställningar är inte tydligt utredda med hänsyn till
skogens sociala värden:
1. Allmänhetens preferenser för olika former av hyggesfritt skogsbruk är inte
väl undersökta i dagsläget. Studier skulle behövas som kontrollerat
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undersöker till exempel hur variation i skogens öppenhet (olika stora luckor
och olika hyggesfria åtgärder) påverkar människors upplevelser. Det är
högst angeläget att utreda allmänhetens preferenser och väga in dessa i en
ny definition om ambitionen att variationen i skogsbruket ska öka som en
del av hyggesfritt skogsbruk.
2. Spridningen är stor mellan vad olika intressenter lägger i begreppet. Det har
synts tydligt i fokusgruppernas arbeten naturvårdsperspektiv lyftes
kontinuitet, naturlig störningsdynamik och skiktning som viktiga faktorer.
Det var inte lika tydligt från de grupper som hade upplevelseperspektivet
som utgångspunkt. Synen på hur stor en lucka kan vara innan den övergår
till att vara ett hygge varierade också. En del av förväntningarna från de
olika intressentgrupperna har inte kunnat mötas. Praktisk skogsskötsel
sätter ibland gränsen för vad som är möjligt att åstadkomma. Det innebar
att avvägningar har behövt göras mellan vad som är optimalt ur upplevelseoch naturvärdessynpunkt och vad som är praktiskt möjligt för att även ha
en virkesproduktion. En fråga är om de avvägningar Skogsstyrelsen gjort är
rimliga. Skogsstyrelsen har inte kunnat väga in skogens sociala värden i
avvägningarna som gjorts i tillräckligt stor utsträckning. Skötsel i
underskiktet i vid skärmskogsbruk (ex. röjningsgallringar) och
landskapsvårdande åtgärder har inte belysts och avgränsningarna blir för
snäva.
3. I fokusgruppsarbetet framkom tydligt att många av skogssektorns
intressenter inte kan ställa sig bakom att se naturvårdande skötsel som
skogsbruk. Detta gäller både myndigheter och ideella organisationer. Om
intressenternas syn förändras kan definitionen behöva uppdateras.
Naturvårdande skötsel omfattar även landskapsvård och skötsel för att höja
rekreations- och friluftsvärden i många bestånd – det är mycket olyckligt
om naturvårdande skötsel inte ses som en skogsbruksåtgärd och därför inte
omfattas av den nya definitionen.
Beslutsunderlag
Missiv: Remiss: Hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsens definition 2021-03-08
Rapport Remissversion Hyggesfritt skogsbruk Skogsstyrelsens definition 202103-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

