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Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens
definition – Remissvar
Synpunkter
Länsstyrelsen i Jönköpings län ser positivt på att tydligt skilja på
kontinuitetsskog och hyggesfria metoder. Detta är viktigt bland annat för att
undvika kopplingar till certifieringsregler.
Det är även bra att betona att definitionen bara gäller produktionsskogar.
Dock bör det i förklaringarna tydligare framgå att motsvarande huggning i
naturvårdsbestånd kallas naturvårdande skötsel.
Det mest framträdande politiska syftet med att öka andelen hyggesfritt
brukad skog anges i avsnitt 1.1 vara att minska trakthyggesbrukets negativa
effekter för den biologiska mångfalden. Med bakgrund av det finns
anledning att utforma definitionen av hyggesfritt skogsbruk så att den
möjliggör den ekologiska nytta som metoden har jämfört med
trakthyggesbruk. Den nyttan är i första hand kopplad till bevarande av
mikroklimat och trädkontinuitet.
Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att de undantag från definitionen som
föreslås, från 5§-kurvans täthetskrav, riskerar att begränsa den ekologiska
nyttan med hyggesfritt skogsbruk. Många av de
kontinuitetskrävande/skuggföredragande arter som missgynnas av
trakthyggesbruk behöver mer kontinuitet/beskuggning än vad en
kvarlämnad 2,5 m hög ungskog ger. Undantagen kan finnas kvar vid
skogsbruk med skärm/fröträd men bör inte inkluderas i det som
definitionsmässigt kallas hyggesfritt skogsbruk. Om undantaget ändå behålls
bör det endast gälla skogar som klart domineras av tall.
Vidare finns det anledning att ifrågasätta återbeskogningskrav i luckor eller
små hyggen. Det riskerar att försvåra luckhuggningar som periodvis kan
vara sammansatt av en blandning av ekologiskt viktiga och lågproducerande
trädslag. Det finns stor risk att skogsbruket pliktskyldigast täcker upp luckor
med fel trädslag och i fel fas.
Det är viktigt att komma ihåg att kurvorna 5§ och 10§ SVL bygger på ett
produktionsperspektiv och trakthyggesbruk. När kurvorna nu används i
definitionen av hyggesfritt skogsbruk bör därför deras ekologiskt negativa
effekter tas i beaktande för att balansera skogsbrukets jämställda mål.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Henrick Blank med
naturvårdshandläggare Anders Hildingsson som föredragande. I den
slutgiltiga handläggningen av remissen har även Kjell Mohlin från
skötselenheten deltagit
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia
henrick.blank@lansstyrelsen.se, per.hallerstedt@lansstyrelsen.se;
eva.wallander@lansstrelsen.se, malin.lund@lansstyrelsen.se,
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