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Förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS
2011:17) och allmänna råd till skogsvårdslagen och i
skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Övergripande synpunkter och reflektioner
Sveriges Häradsallmänningsförbund delar i stora drag den grundsyn som förmedlas i andra
svar från skogsnäringen – exempelvis Skogsindustriernas och LFR/Skogsägarnas remissvar.
Vi vill dock sätta fokus på att Skogsstyrelsens arbete med konsekvensanalyser kan förbättras. I
våra ögon är det en lite väl självgod inställning när man på flera ställen skriver
”Skogsstyrelsen ser inga alternativa lösningar som skulle ge motsvarande effekter som de
föreslagna” (ändringarna av regelverket).
I konsekvensanalyserna skriver man om att det enligt Skogsstatiskt årsbok är 330.000
skogsägare och 230.000 brukningsenheter som berörs. Enligt vår uppfattning så har
Skogsstyrelsen en övertro på att det bara är regelverket och dess formuleringar som styr vart
dessa 330.000 skogsägare är på väg. I andra sammanhang talar och skriver Skogsstyrelsen om
vikten av målformuleringar och sektorsansvar. Vi tror att det är en kombination av flera av
dessa verktyg. Skogsstyrelsens arbete med målbilder har startat en intressant och viktig
process och bla därför ser vi med spänning fram emot arbetet med NSP och andra
gemensamma projekt.
Tillåtna avverkningsformer
Förbundet ser det som viktigt att en enskild skogsägare ska kunna sköta skogen enligt olika
modeller och är därför positiv. Inom parantes anser vi att det är viktigt ha fortsatt fokus på
konsekvenser av delvis nya skötselformer och att Skogsstyrelsen fortsätter sitt arbete med att
sprida kunskap och information om det.
Lägsta ålder vid föryngringsavverkning
Punkten berör inte vårt verksamhetsområde.
Markberedning
Vad vi förstår så anser Skogsstyrelsen att en enskild aktör använder en för radikal
markberedning. Redan idag är det extremt omfattande skrivningar till 30 § i Skogsvårdslagen.
Trenden i Svenskt skogsbruk är att bearbeta allt lägre andel på respektive föryngringsyta och
flera nya metoder med bla olika former av inversmarkberedning är under utveckling.
De föreslagna ändringarna ökar komplexiteten kring dessa frågor i hela Sverige – och detta
bara för att någon enskild aktör enligt Skogsstyrelsen agerar provocerande. Enligt vår
uppfattning är det inte rimligt att en enskild aktörs agerande ska ta upp flera sidor i en
konsekvensutredning och påverka kommande lagstiftning.

Skyddsdikning
Frågorna kring dikning och avvattning är komplexa och svåra. Det är viktigt att värna
värdefulla miljöer och vi ska vara försiktiga med vad vi gör!
Rädsla och okunskap hos framförallt skogsägare men även hos myndigheten har tillsammans
med otydlighet i nu gällande lagstiftning och förordningar enligt vår uppfattning bidragit till
att allt för många schablonmässig inte gör någonting – dvs varken dikesrensar eller
skyddsdikar.
Förbundet förordar en allmän översyn av dessa frågor och dess hantering eftersom vi har
uppfattningen att man tom kan öka den biologiska mångfalden genom dikningsverksamhet på
vissa lokaler/objekt. Självklart ökar produktionen – men en alltför okritisk nerdragning av all
dikningsverksamhet är på bekostnad av en del arter/miljöer.
Texten i 33 § andra stycket, första meningen, kan göras tydligare genom att komplettera med
ordet ”permanent”.
Övrigt och rättningar
Föreslagna ändringar verkar rätt självklara.
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Vilka är vi??
Sveriges Häradsallmänningsförbund organiserar Sveriges Häradsallmänningar – drygt 60
stycken på totalt 120.000 ha. Häradsallmänningar är av skogs- och jordägare i en bygd
gemensamt ägd skog. Häradsallmänningarna har funnits i mer än 1.000 år och eftersom
ägandet inte har ändrats så finns på Häradsallmänningarnas mark ett extremt långt och
obrutet ägande där både lagen om Häradsallmänningar samt den enskilde
Häradsallmänningens reglemente genomsyras av att de ska vårdas väl.

