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Instruktioner till enkäten Åtgärder i 
skogsbruket 2022 
Blanketten fylls i på webben.  

Gå till sidan: www.skogsstyrelsen.se/atgarder 
Där finns rutan ”Svara på enkäten” som är en länk till webbenkäten.  

 
För att logga in i enkäten fyller du i användarkoden som finns i brevet som skickats ut.  
Om du inte har brevet tillgängligt eller har andra frågor kontakta oss gärna!  

E-post:  atgarder@skogsstyrelsen.se 
Telefon:  036-35 94 40 

Om ingen avverkning eller skogsvårdsåtgärd genomförts under året 
Om du inte utfört någon avverkning eller skogsvård på fastigheten under året loggar du 
ändå in i webbenkäten och kryssar i nej. Det tar bara någon minut och är av stor hjälp för 
oss! 

Fastigheten har sålts under året 
Svara för den del av året som du ägt fastigheten och skriv i kommentaren i slutet av 
enkäten när försäljningen skett. Om du har sålt tidigt på året, ta kontakt med oss.  

Uppgifterna avser verksamheten under kalenderåret 2022 
Uppgifterna avser verksamhet under kalenderåret (undantag för brutet verksamhetsår kan 
medges vid behov men bör vara undantagsfall). 

Uppgifterna ska avse brukningsenhet inom kommun 
En brukningsenhet i detta sammanhang består av en eller flera fastigheter och är den 
produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.  

Fått flera brev med inloggningsuppgifter? 
Eftersom vi undersöker brukningsenheter och brukningsenheter avgränsas per kommun. 
Innebär det att om du äger mark i flera kommuner kan du ha fått flera enkäter att svara på, 
detta är mycket ovanligt. Men var uppmärksam på vilka fastigheter som avses i de olika 
breven och svara i så fall på båda enkäterna. Vi hjälper dig gärna via telefon eller epost om 
det underlättar för dig!  

http://www.skogsstyrelsen.se/atgarder
mailto:atgarder@skogsstyrelsen.se
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Beskrivning av efterfrågade uppgifter 
Del 1: Brukande och planer 

Produktiv skogsmarksareal utan avverkningsrestriktion 
Skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst 1 
skogskubikmeter (m³sk) virke per hektar och år. Undersökningen avser produktiv 
skogsmark utan avverkningsrestriktioner.  
Avverkningsrestriktion är något som finns angivet i fastighetstaxeringen och är vanligen 
formellt skyddad mark. De flesta markägare äger inte mark med avverkningsrestriktion.  
Skogsmarksarealen anges i hela hektar. 

Certifiering 
Eventuell certifiering enligt FSC eller PEFC.  

Skogsbruksplan 
Eventuell skogsbruksplan för fastigheten. 

Hyggesfritt 
Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen långsiktigt 
sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kala ytor. 
Avser inte mark inom frivilliga avsättningar, improduktiv skogsmark eller med 
målklassning NO eller NS. NO – Naturvård, Orörd och NS – Naturvård med skötsel. 
Hyggen som uppstått till följd av skador som till exempel granbarkborre ska inte heller 
räknas med. 
Formuleringen att marken alltid är trädbevuxen innebär att: 

• markägaren har en intention att långsiktigt bruka skogen hyggesfritt. 
• det alltid finns träd som är minst 10 meter höga på marken och att skogens täthet 

överstiger den volym som anges i skogsvårdslagstiftningens 5§-kurva. Ett par 
undantag finns dock, se nedan. 

Formuleringen utan att det uppstår några större kala ytor innebär att: 

• vid luckhuggning får inte en enskild luckas storlek överstiga 0,25 hektar. Vid 
föryngring av ett område med ett system av luckor får områdets genomsnittliga 
täthet inte understiga 5§-kurvan.  

• vid tillämpning av överhållen skärm gäller att skärmens täthet i inledningsskedet 
inte får understiga 5§-kurvan. Skärmen kan efter hand glesas ut enligt nedan. 

Undantag från 5§-kurvans täthetskrav: 

• En ny lucka kan tas upp i anslutning till tidigare upptagen lucka när en enligt 
skogsvårdslagen godkänd föryngring i den tidigare luckan nått en medelhöjd av 
minst 2,5 meter.  

• När en godkänd föryngring etablerats under en skärm kan skärmen glesas ut till 
halva volymen av vad som anges i 5§-kurvan. När föryngringen nått en medelhöjd 
av minst 2,5 meter kan skärmen avvecklas.   

Vid undantagen enligt punkterna ovan måste minst 25 träd per hektar, som är minst 10 
meter höga, lämnas att ingå i det nya beståndet (utöver kantzoner och hänsynsytor). I 
ädellövskog är motsvarande krav minst 5 träd per hektar. 
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Skogsmark med produktionsmål innebär produktiv skogsmark där man har som mål att 
producera virke. I nuvarande målklassningssystem innebär det antingen målklass PG eller 
PF/K. Definitionen omfattar inte N-klassade bestånd eller mark som på annat sätt är avsatt 
för naturvård. Motsvarande åtgärder i sådana bestånd ingår i stället i begreppet 
naturvårdande skötsel. 
Att skogens täthet överstiger den volym som anges i skogsvårdslagstiftningens 5§-kurva, 
se figur 1, avser i detta sammanhang alla trädslag. Om volymen understiger 5§-kurvan så 
inträder normalt föryngringsskyldighet. Då anses också skogskontinuiteten vara bruten. 
För att skogen ska nå upp till 5§-kurvans nivå krävs det att trädhöjden är minst 10 meter. 
5§-kurvan är ett lägsta täthetskrav för hyggesfritt skogsbruk.  
Åtgärder som främjar skogens utveckling, som gallring eller blädning, innebär att skogens 
täthet ska vara över den volym som anges i skogsvårdslagstiftningens 10§-kurva. Åtgärder 
som är ändamålsenliga för återväxt av ny skog kan däremot under en begränsad tid 
innebära att skogens täthet ligger under 10§-kurvan. 
Begränsad tid innebär att tiden inte ska vara längre än vad som är motiverat för att få en 
föryngring samtidigt som marken är trädbevuxen.  
Vill du läsa den detaljerade definitionen av hyggesfritt, se Rapport 2021/8 Hyggesfritt 
skogsbruk - Skogsstyrelsens definition. 

 
 

  

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-20222021202020192018/rapport-2021-8-hyggesfritt-skogsbruk---skogsstyrelsens-definition.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-20222021202020192018/rapport-2021-8-hyggesfritt-skogsbruk---skogsstyrelsens-definition.pdf
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Del 2: Avverkning och åtgärder genomförda under 2022 

Slut- eller föryngringsavverkning 
Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog. Kronslutenheten är sänkt under 0,3. Vid 
samfällighetsavverkningar kan det vara svårt att veta hur mycket av avverkningen som hör 
till den aktuella brukningsenheten. Slå då ut avverkningen i proportion till arealandelen i 
avverkningen (ex: Om en avverkning gjorts på ett antal brukningsenheter med totalt 100 
ha skogsmark och den berörda brukningsenheten har 20 ha – tag 20/100 av 
avverkningsvolymen.) 

Gallring 
Beståndsvårdande utglesning av skog med tillvaratagande av virke. 

Behandling mot rotröta 
Stubbehandling med pergamentsvamp/urea/annat. 

Röjning i plant- och ungskog 
Beståndsvårdande utglesning av skog där inget eller nästan inget virke tillvaratas. 
Inkluderar inte s.k. hyggesrensning eller underröjning före gallring och 
föryngringsavverkning. 

Maskinell markberedning 
Bearbetning av skogsmark för att skapa en gynnsam grobädd för frön eller växtplats för 
plantor. 

Sådd 
Skogsodling genom sådd. 

Kvävegödsling av skogsmark 
Innefattar inte kalkning och askåterföring. 

Plantering 
All plantering som inte är hjälp- eller omplantering. Se nedan. 

Hjälp- och omplantering 
Plantering för att förbättra alltför glesa planteringsbestånd samt kompletteringar av 
naturlig föryngring eller självföryngring. Ange areal i hektar och antal plantor. 

Nybyggnad skogsbilväg 
Ny- och ombyggnader av vägar som under året färdigställts till en högre vägklass än innan 
åtgärd, lägst klass 4D. 4D avser en väg som är avsedd för virkestransporter när vägen är 
tjälad samt vid låga hastigheter (20km/h). För samfällda vägar anges en väglängd som 
svarar mot brukningsenhetens andel i vägbyggnationen. 

Underhåll skogsbilväg 
Avser all form av underhåll eller vägförbättrande åtgärder (som ej höjer klassen på vägen). 
Hit räknas till exempel grusning, hyvling, buskröjning och dikesrensning. Om flera 
aktiviteter skett på en och samma vägsträcka ska sträckan endast anges en gång. 
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