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Skogspolitiken

• Jämställda mål  - produktion-miljö

• Avreglering - frihet under ansvar

• Mer varierat skogsbruk eftersträvas 

• Behov av alternativ till trakthyggesbruk 

• Projektmedel
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Skogsstyrelsens arbete

• Projekt hyggesfritt startar 2005

• Kunskaps- och kompetensuppbyggnad, bl.a. försök och 
demonstrationsområden

• Ta fram informations- och utbildningsmaterial

• Sprida kunskaper (rådgivning, informationsträffar, exkursioner, 
utbildningar)

• Bidra till en ökad samverkan (Forskning, skogsbruk, ideella mfl.)
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Skogsstyrelsens policy och ståndpunkter

Hyggesfritt skogsbruk:

• Ett komplement till trakthyggesbruket där förutsättningarna är 
lämpliga

• Ytterligare ett verktyg för att nå brukarens mål

• Samverka för att öka våra kunskaper

• Viktigt att hela kedjan från planerare till utförare fungerar, för att det 
ska vara ett valbart alternativ i praktiken

• Hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning
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Motiv för hyggesfritt
• Miljövärden (naturvärden, kulturmiljövärden, mark och vatten)

• Rekreationsvärden                                                        
(landskapsbild, sikt, framkomlighet, variation mm)

• Övriga motiv (variation, riskspridning, ideologi mm)
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Motiv för hyggesfritt forts…

• Produktionsvärden… svårigheter med att få ny föryngring 
med hygge (gräsväxt, snytbagge, fuktigt, frost…) 

• Hänsyn till rennäringen                                               
(marklavar, hänglavar, snöförhållanden)
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Skogsvårdslagen
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Avverkning på produktiv skogsmark ska enligt 10 § skogsvårdslagen vara:

1. Ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller 

2. Främja skogens utveckling
Exempel på åtgärder som är ändamålsenliga för återväxt av ny skog är föryngrings-
avverkning, bl.a. luckhuggning och skärmställning. 

Exempel på åtgärder som främjar skogens utveckling är röjning, gallring och blädning.
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Avverkning som 
främjar skogens 

utveckling

Inledd 
föryngrings-
avverkning

Skyldighet att 
anlägga ny skog

Successiv utglesning

–tillåtet på mark som är 
lämplig för naturlig 
föryngring
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Definition –vad menar vi med hyggesfritt?

• Metoder att bruka skogen utan hyggen

• Blädning, luckhuggning och överhållen skärm

• ”Skogskänslan” kvar
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Tack!
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