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Yttrande gällande remiss: Hyggesfritt skogsbruk –
Skogsstyrelsens definition (Dnr 2020/3733)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över remissen Hyggesfritt skogsbruk
– Skogsstyrelsens definition.

Länsstyrelsens synpunkter
Skogsstyrelsens föreslagna definition av hyggesfritt skogsbruk: ’Hyggesfritt
skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att
marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kala ytor’
Länsstyrelsen tycker att den föreslagna definitionen av hyggesfritt skogsbruk med
tillhörande förklaringar är bra och lättförstådd samt ger en tydlighet mot aktörer
inom skogssektorn och andra intressenter. Definitionen är framtagen med bakgrund
av att tillgodose så många perspektiv som möjligt. Skogsstyrelsen har också avvägt
och anpassat definitionen så att den ska vara praktiskt möjlig att tillämpa.
Brukande enligt hyggesfritt skogsbruk ser också olika ut beroende på skogars
förutsättningar, varpå den föreslagna definitionen för hyggesfritt skogsbruk som
ramverk ger utrymme till anpassad skogsskötsel utifrån de förutsättningar som
råder.
Länsstyrelsen är positiv till att definitionen utvärderas efter fem år för att följa upp
om målet med en gemensam och tydligare definition av begreppet hyggesfritt
skogsbruk har uppnåtts. För att begreppet ska hänga med i utvecklingen av
skogsbruket ser Länsstyrelsen också positivt på att definitionen justeras vid behov
när uppföljning och annan kunskapsinhämtning visar på det behovet.
Länsstyrelsen anser att det är bra att definitionen av hyggesfritt skogsbruk klargörs
för att alla (aktörer inom skogssektorn, intressenter och allmänhet) som diskuterar
frågan ska ha en samsyn för innebörden av begreppet. Resultatet blir en mer
konstruktiv dialog och missförstånd kan undvikas.
Under ett gemensamt begrepp om hyggesfritt skogsbruk kan åtgärder lättare följas
upp och utvärderas. Detta anser Länsstyrelsen också är av vikt för utvecklingen av
hyggesfria skötselmetoder och skötselmodeller för kontinuitetsskogar.
Länsstyrelsen tillstyrker bedömningen att i begreppet skilja på mark med
produktionsmål och mark avsatt för naturvård. Länsstyrelsen tycker också att det i
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beskrivningen av definitionen tydligt framgår att hyggesfritt skogsbruk inte
omfattar N-klassade bestånd (bestånd med naturvårdsmål) eller mark som på annat
sätt är avsatt för naturvård. Motsvarande åtgärder i N-klassade bestånd ingår istället
i begreppet naturvårdande skötsel.
Länsstyrelsen håller med om att det är av vikt att skilja på de båda målen för att
inte riskera att den ekonomiska drivkraften ska vara styrande i skötseln av
naturvårdsklassad skog. I naturvårdsklassad skog ska ekonomi och produktion inte
vara huvudmål.
Det är också viktigt att klargöra att även om ett hyggesfritt skogsbruk med
produktionsmål kan vara bättre än trakthyggesbruk ur naturvårdssynpunkt, leder ett
brukningssätt enligt hyggesfritt skogsbruk inte per automatik till att naturvärden
stärks eller bevaras. Är ekonomi och produktion en målbild med brukandet av ett
bestånd behöver det alltså inte betyda att naturvärden visas mer hänsyn än vad de
hade gjorts vid ett traditionellt trakthyggesbruk.
Men med vissa anpassningar i utförandet av åtgärderna så att de utförs på ett sådant
sätt att de inte skadar naturvärden skulle dock en hyggesfri brukningsform kunna
ge en bättre naturhänsyn än vad som blivit om ett kalhygge tagits upp. Hyggesfritt
skogsbruk kan till exempel gynna arter som är beroende av lång kontinuitet då det
inte blir samma avbrott i tillgängligheten av nödvändigt substrat och störningar i
mikroklimatet som det blir vid trakthyggesbruk.

Detta yttrande har beslutats av naturvårdsdirektör Sven Swedberg efter
föredragning av naturvårdshandläggare Marja Fors.

Sven Swedberg
Marja Fors
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