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Yttrande över hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsens definition
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker remissen, dnr 2020/3733, med nedanstående
kommentarer.

Havs- och vattenmyndighetens inställning
Havs- och vattenmyndigheten anser att rapporten som remitteras är gedigen och förklarar vad
hyggesfritt skogsbruk innebär och tydliggör skillnaden mot ett trakthyggesbruk (kalavverkning).
Hyggesfritt skogsbruk framställs som ett skonsamt sätt att bruka skogen och bidrar därmed till
den biologiska mångfalden i skogen vilket är mycket positivt.
Rapporten tar dock inte upp att hyggesfritt skogsbruk kan användas som en brukningsmetod för
de blöta och därmed känsliga områdena i skogen. I skogen finns vatten i diken, surdråg,
våtmarker, sjöar och vattendrag och i kantzonerna till vatten och blöta partier är det betydelsefullt
med en fullskiktad skog som kan fungera som ett biologiskt filter mot de ämnen som frisläpps från
marken vid en större avverkning och som påverkar vattnet negativt (ökat tillflöde av kväve,
kvicksilver och humus). Bland Skogsstyrelsens Målbilder finns en Målbild för kantzoner mot sjöar
och vattendrag för att öka hänsynen till vatten i skogen. Om rapporten kunde kompletteras med
information från denna Målbild och en beskrivning om hur hyggesfritt skogsbruk kan brukas i
kantzonerna mot vatten skulle rapporten bli ännu bättre.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Johan Kling efter föredragning av
utredaren Mårten Gustafsson. I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschefen
Mia Olausson medverkat.
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