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Synpunkter från FSC Sverige på remiss: Hyggesfritt skogsbruk
Det är ett gediget arbete som arbetsgruppen för ett hyggesfritt skogsbruk gjort. Från FSC Sveriges
sida vill vi särskilt framhålla värdet i att man i rapporten har förhållit sig till reglerna i certifieringen. Genom att välja att fokusera på hyggesfritt skogsbruk och att man valt att inte definiera kontinuitetsskogsbruk slipper vi den konflikt som kulle kunna ha uppstått med FSC:s egen definition. Resultatet
blir, precis som det konstateras i rapporten, att man tagit fram en definition på hyggesfritt skogsbruk
kompletterar FSC:s definition av kontinuitetsskogsbruk.
En majoritet av skogsmarksarealen i Sverige är idag certifierad. Därför tycker vi att detta är ett föredömligt sätt att jobba på. Att Skogsstyrelsen i sitt arbete kan förhålla sig till certifieringens regler, precis som certifieringen förhåller sig inte bara till lagar och föreskrifter utan också till allmänna råd samt
andra rekommendationer från Skogsstyrelsen. På så vis blir det enklare för de som brukar skogen
och risken minskas för onödiga dubbeltydigheter där Skogsstyrelsen rekommendationer eller definitioner hamnar i konflikt med certifieringsreglerna eller vice versa.
I FSC-standarden för skogsbruk i Sverige finns en definition på hyggesfritt skogsbruk. Den i rapporten
föreslagna definitionen på hyggesfritt skogsbruk är något snävare än FSC:s definition. Detta leder
dock inte till någon konflikt med certifieringskraven eftersom det saknas krav i FSC-standarden i relation till hyggesfritt skogsbruk.
I FSC-standarden finns krav avseende luckhuggning med naturlig föryngring. Men definitionen av
luckhuggning hos FSC är mycket öppen och bygger på Skogsstyrelsens tidigare definition. Att man i
denna rapport tydliggör krav på luckhuggning för att den ska få räknas som hyggesfritt skogsbruk kan
bli vägledande också för tillämpningen även inom certifieringen. Där finns alltså inte heller någon konflikt.
Tack för möjligheten att ge synpunkter
Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig på FSC Sverige
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