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Remissvar: Hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsens definition
Sveriges Allmänningsskogars Förbund (förbundet) företräder 21 besparings- och
allmänningsskogar i Dalarna och Norrbotten, vilka tillsammans äger mer än 670 000 ha skog.
En av många funktioner förbundet fyller är att besvara remisser ur ett perspektiv som redogör
för våra medlemmars förutsättningar och behov.
Förbundet välkomnar en konkretisering av själva definitionen ”hyggesfritt skogsbruk”. Detta
då ämnet under lång tid präglats av missförstånd och osämja på grund av olika synsätt hos
involverade aktörer. Viktigt är även att inom ett försök till konkretisering paradoxalt nog
upprätthålla en viss frihet inom begreppet då skogens och skogsägarens förutsättningar
varierar i landet.
Vi ser en viss användning av hyggesfria metoder framför allt inom de fjällnära skogarna.
Detta förutsatt att dessa inte exproprieras genom att bilda formella skydd enligt ett av
förslagen som presenterades i Skogsutredningen. Tillämpas hyggesfria metoder inom dessa
skogar kan markägarna fortfarande behålla en viss rådighet över sina innehav och samtidigt
ha viss ekonomisk nytta samt tillföra det viktiga kvalitetsvirket från senvuxna träd.
Dock bör remissen ha behandlat två uppenbara risker med hyggesfria metoder såsom 1) större
risk för körskador då mindre intensiva, men mer frekventa avverkningar i området kan
komma att orsaka fler körskador på sikt och 2) med hyggesfria metoder såsom höggallring
eller blädning riskerar man att öka frekvensen av rotröta på kvarlämnade träd då färska
stubbytor och fler stamskador (kapade träd som skadar stående träd vid fällning) exponeras
bland ekonomiskt viktiga träd i beståndet.
Förbundet finner det beklagligt att man i remissen har valt att endast inkludera målklasserna
PG och PF/K som mål för hyggesfria metoder på grund av att ideell och statlig naturvård har
den inställningen. Faktum är att en stor andel av den svenska NO/NS-klassade skog vi idag
har är resultatet av tidigare (och pågående) hyggesfritt brukande och om denna hyggesfria
skogsvård skulle tillåtas fortgå idag (som pågående markanvändning) så skulle berörda skogar
kunna leverera en viss mängd kvalitetsvirke medan naturvärdena förblir inom aktuella
bestånd.
Avslutningsvis vill förbundet uppmana Skogsstyrelsen att se över möjligheterna att tillämpa
naturvårdsavtal på ett mer dynamiskt sätt för att initiera viljan och möjligheterna för
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skogsägare att ägna sig åt föreslagna alternativa skogsbruksmetoder. Ett exempel är att i
stället för att bilda formella skydd av enorma arealer fjällnära skog (Skogsutredningens
slutsatser), tillåta ett visst hyggesfritt skogsbruk, men att också däri stötta skogsägaren genom
naturvårdsavtal som kompenserar för minskat uttag. Om denna väg öppnades skulle många
intressen bli tillfredsställda: Skogsägaren får behålla sin mark och ägna sig åt ett visst
brukande, lokal näring stimuleras, kvalitetsvirke tillgängliggörs, lavtillgången ökar för
renbetet, mindre skattemedel går till naturvård och naturvärden skonas.
Poängen är att hyggesfria metoder bör riktas till de delar av skogsbruket där
trakthyggesbruket anses olämpligt, inte bara av utomstående intressen, utan framför allt av
skogsägaren själv.

Enviken, 2021-04-30
Nicklas Samils, Sveriges Allmänningsskogars Förbund
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