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Remiss om Förslag till ändringar i skogsvårdslagen (1979:429), 
skogsvårdsförordningen (1993:1096) och Skogsstyrelsens 
föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till skogsvårdslagen 

 

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 

förslag. Skogsindustrierna är generellt positiva till alla former av regellättnader 

och förslagen på ändrade föreskrifter innehåller i stora drag förenklingar som 

tillåter ökad skogsproduktion samtidigt som ett hållbart brukande även ur 

miljösynpunkt kan uppnås. Det gäller exempelvis 

 

• Minska SI-klasser 

• Samma krav på antal huvudplantor för barrträd och björk 

• Färre restriktioner kring användningen av contorta. 

  

Ett bra föryngringsarbete lägger grunden för den framtida skogen och för 

omställningen från ett fossilbaserat samhälle till en bioekonomi. Det finns därför 

starka skäl att höja ambitionsnivån för föryngringarna.  

Skogsindustrierna anser inte att vegetativt förökat skogsodlingsmaterial med hög 

genetisk variation ska omfattas av arealbegränsningar. Skogsindustrierna anser 

inte att senaste tidpunkt för hjälpplantering enbart mätt vid 1,3 m trädhöjd fångar 

upp mål om snabb återbeskogning.  
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2. REGLER FÖR FÖRYNGRINGSÅTGÄRDER 
 
Det är lämpligt att följa ungskogarnas utveckling över tid, såsom föreslås i 

förslaget till de allmänna råden, så att det klart framgår när och om 

föryngringsarbetet måste göras om.  

Skogsindustrierna anser att regelförenkling genom färre bonitetsklasser och 

borttagande av skillnaden mellan tall och gran är bra och vi stödjer förslagen 

om samma krav på antal huvudplantor för barrträd och björk och förenklad 

uppdelning i två SI-klasser.  På marker med omfattande och återkommande 

viltbete, bör en viss andel lågproducerande trädslag kunna godkännas som 

huvudplantor/huvudstammar.  

 

Skogsindustrierna anser inte att senaste tidpunkt för hjälpplantering enbart mätt 

vid 1,3 m trädhöjd fångar upp mål om snabb återbeskogning. Av praktiska skäl 

anser vi att det är bättre att definiera senaste tidpunkt för hjälpplantering mätt i 

tid. Vi föreslår att 5 år efter avverkning ska planteringar ha uppnått lägsta 

plantantal enligt tabell. Sådd och naturlig föryngring ska ha godkänt plantantal 

efter 7 år. Dessutom föreslår vi att det i allmänna råd anges att plantinventering 

bör utföras senast 2 år efter plantering, respektive 5 år efter sådd och ställande 

av fröträd, för att eventuell hjälpplantering ska hinnas med innan 5/7 år efter 

avverkning. Med huvudplanta avses vital, minst 10 cm hög planta av för 

ståndorten godkänt trädslag.  

 

Plantantalskrav med föreslagen avtrappning vid fem meters höjd är rimligt men 

vi är tveksamma till nyttan av att även specificera krav på plantantal vid 10 

meters höjd. 

 

3. SKOGSODLING MED FRÄMMANDE ARTER 
 
Skogsindustrierna anser att främmande trädarter är ett sätt att sprida risker och 

användandet bör underlättas med tanke på framtida klimatförändringar och skador 

på skog. Ett förändrat klimat kommer sannolikt att innebära att nya trädarter 

kommer att etablera sig i Sverige vilket är positivt om man önskar mer variation.  

För bestämmelsen om främmande trädarter i 9 § skogsvårdsförordningen behöver 

lättnader genomföras. Motiven till nuvarande skrivningar är känslomässiga 

snarare än vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt baserade. Förslag på lämplig 

skrivning:  

9 § Främmande trädslag får användas som skogsodlingsmaterial med 

försiktighet. 

Användningen av främmande trädarter är inte i närheten av arealtaket och 

skyldighet föreligger redan idag att anmäla återbeskogning med främmande 

trädarter överstigande 0,5 hektar. Det saknas motiv för ytterligare reglering.  

 

För användningen av contorta anser vi att gränserna för altitud, latitud och 

ståndortsindex kan tas bort.  
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Vad gäller eventuella förslag på anmälningsskyldighet för samråd (12:6) vid 

användande av främmande trädarter är det viktigt att anmälningsförfarandet är 

enkelt och att inkomna anmälningar hanteras skyndsamt och av en myndighet 

(SKS). 

 
 

4. UNDANTAG FRÅN REGLER FÖR VEGETATIVT FÖRÖKAT 
SKOGSODLINGSMATERIAL 
 

Vegetativt förökat skogsodlingsmaterial har en stor potential att bidra till en 

växande bioekonomi och ett fossilfritt Sverige och därför bör användningen 

underlättas. Dagens regelverk baseras på det felaktiga antagandet att vegetativt 

förökat skogsodlingsmaterial per definition innehåller en låg grad av genetisk 

variation. Skogsindustrierna anser inte att vegetativt förökat skogsodlingsmaterial 

med hög genetisk variation ska omfattas av arealbegränsningar. 

 

Skogsindustrierna bifaller förslagen om att poppel och hybridasp regleras som 

främmande trädslag. Dubbelregleringen både som vegetativt förökat 

skogsodlingsmaterial och som främmande trädart är inte motiverad av någon 

konkret problematik.  

 

 

5. SKOGSBRYN MOT JORDBRUKSMARK 
 
Skogsindustrierna anser generellt inte att schabloner och detaljreglering i form av 

exakta metertal är ändamålsenligt. Förslaget om att avskaffa 

återbeskogningsplikten på 15 m närmast jordbruksmark kan underlätta 

uppfyllande av målbilden för bryn men det får inte leda till att skogsägare 

schablonmässigt utnyttjar regeländringen till lägre återväxtambition. 

Vi bifaller förslag på tillägg i föreskrifter om föryngringsåtgärder så att undantag 

kan ges när det krävs för att bevara eller utveckla natur- och/eller 

kulturmiljövärden. 
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