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Remiss: Hyggesfritt skogsbruk – Skogsstyrelsens definition 2020/3733
Hyggesfritt skogsbruk är ett laddat begrepp med alternativa
skogsbruksmetoder till trakthyggesbruk. Ur renskötselperspektiv ger dock inte ett sådant
bruk av skog per automatik en bra hänsyn till renskötseln, men det finns en större potential
till en bättre hänsyn än vid traditionellt trakthyggesbruk. För renarnas vinterbete är
skogens hänglavar och markens renlavar enormt viktiga. Hyggesfria metoder bör per
definition kunna gynna rennäringen, men då krävs även ett särskilt fokus som har sin
grund i att definitionen analyserats utifrån ett renskötselperspektiv. Tidigare har det
funnits delade meningar om vad som egentligen menas med hyggesfritt skogsbruk.
Skogsstyrelsen har tillsammans med SLU tagit fram definition av ”begreppet hyggesfritt
skogsbruk” samt genom rapport förklarat de ingående delarnas innebörd.
Skogsstyrelsens definition
Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken
alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kala ytor.
Sametingets inställning är att hyggesfritt skogsbruk ska gå att relatera till ett för renskötseln
anpassat skogsbruk, som till stora delar tar hänsyn till renskötseln. Enligt den rapport som
tagits fram saknas analys där begreppet ”hyggesfritt” relaterar till renskötseln, vilket är en
brist. Dessutom finns många komplexa samband, där fler skogsbruksmetoder bör samverka,
synliggöras och utvecklas för att bättre kunna uppnå vad vi menar med tillräcklig hänsyn.
Genom att i detta sammanhang endast tillämpa hyggesfritt skogsbruk i enlighet med
nuvarande definition och vad det innebär, uppnås inte tillräcklig hänsyn för renskötseln.
Sametinget ger exempel på detalj, som enligt definition innebär följande; Det ska alltid finnas
träd som är minst 10 meter höga på marken och att skogens täthet överstiger den volym som anges i
skogsvårdslagstiftningens 5§‐kurva. Enligt Sametingets uppfattning innebär definitionen att det
inte behöver stå kvar fullvuxna träd på ytan där hyggesfritt skogsbruk används, vilket i
praktiken troligtvis innebär att enskilda vuxna träd med inslag av hänglav avverkas.
Sametinget menar på att, om arbetsgruppen som tagit fram definitionen även analyserat
renskötselns intentioner, då kunnat se detta samband, och istället kunnat stärka hänsynen
eftersom potentialen funnits för att kunna göra det. Sametinget anser att även fullvuxna
äldre träd, särskilt med inslag av hänglav bör rymmas i vad som definieras hyggesfritt
skogsbruk. Genom att sätta en gräns på att minst tio meter höga träd ska finnas kvar, bidrar
indirekt till brister i hänsynen, även om skogsvårdslagen ska åtföljas när åtgärder
genomförs. Uppfattningen är att förslaget till definition och dess innebörd blir otydligt när
olika delar separeras från varandra. Om hyggesfritt skogsbruk per definition innebär att
skogsbruket inte avser att behöva lämna fullvuxna träd, tillåts inte lav på träden att i
tillräcklig omfattning kunna sprida sig eller ha möjlighet att kunna etablera sig. Eftersom
stora arealer hänglavsdominerande skogar helt förvunnit under senare decennier, borde det
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vara en självklarhet att sådan hänsyn vägs in i en definition, om inte annat än
för att stärka hänsynen, som för övrigt ger ett intryck att främst prioritera
skogsproduktionens förutsättningar.
Industriskogen ger tillräckligt med negativa avtryck, utan att för den delen måste ha ett
ekonomiskt tänk, genom att avgränsa höjden på de träd som lämnas kvar. Om man sätter en
gräns som minsta höjd på träden, vet vi redan att industrin vill ha varje kubikmeter som går
att uppbringa, därför är det inget bra förslag att avgränsa höjden. Förslaget känns snarare som
en förberedelse till förkortade omloppstider, när det istället bör finnas kvar träd i hela spannet
av olika åldersklasser. På de ytor som träd lämnas kvar med anledning av ”hyggesfritt”, är det
viktigt att definitionen inte snävar in i en akademisk terminologi som är svår att kunna tolka,
särskilt utanför skogssektorn. En definition om hyggesfritt skogsbruk bör innebära en högre
strävan till levande blandskogar som tar tillräcklig hänsyn för andra ändamål än endast för
industri och skogsavverkning. Genom att definiera hyggesfritt skogsbruk med rätt innebörd,
skapas en möjlighet att kunna stärka förutsättningarna för utveckling av t. ex renbete i form
av mark‐ och hänglavar, där skogsvårdslagen uppvisar tydliga brister. Enligt rapporten anser
Skogsstyrelsen att hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogsbruk kompletterar varandra på
ett bra sätt, men att de till synes har olika betydelse. I nuläget måste begreppen komplettera
varandra, för möjligheten att kunna uppbringa tillräcklig hänsyn. Sametinget anser att
betydelsen av de bägge begreppen har ett så nära samband att de borde slås ihop. Det upplevs
besvärligt att hålla isär alla delar av definitioner, som ändå måste länkas samman för att uppnå
målet med hänsyn där skogsproduktion bedrivs.
Tankar som ofta lyfts i skogligt sammanhang är ”känslan av en riktig skog”. Genom att
bedriva hyggesfritt skogsbruk finns den potentialen, dvs om man tar tillvara på den
möjligheten. Det är inte bra att Sveriges skogar genom definitioner ytterligare avgränsar
känslan, för vad som skulle kunna upplevas som riktig skog. Sametinget anser att alla
åldersklasser bör finnas med i definitionen, likåldrade strukturer bör undvikas så långt det
är möjligt. Fler analyser ur ett hänsynstagande perspektiv bör utredas, särskilt för
renskötseln. Det finns potential och möjlighet att både stärka känslan av en riktig skog, samt
synliggöra hänglavsskogens sårbarhet i de ingående parametrarna enligt definition.
Avslutningsvis anser Sametinget att hyggesfritt‐ och kontinuitetsskogsbruk uteslutande bör
användas i norra delen av Sverige (renskötselområdet), särskilt med anledning av tillräckligt
hänsynstagande för renskötseln och de generellt låga bonitets klasser som föreligger ju
längre norrut man kommer.
Beslutet har tagits av Sametingets rennäringschef. Föredragande har varit
näringshandläggaren.
Lars‐Ove Sjajn
Stefan Forsmark
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