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Yttrande över Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag
och kompensationsåtgärder
Skogsindustrierna anser att rekommendationerna för uttag av skogsbränsle är väl avvägda.
För kompensationsåtgärderna finns fortfarande frågetecken kring det vetenskapliga underlaget,
kostnader och nyttor. Skogsindustrierna anser att det i delar av landet är tveksamt om den
eventuella fördelen som askåterföringen innebär överstiger den negativa miljöpåverkan den kan
leda till med risk för körskador, konsekvenser för bärplockning, rennäring och andra
ekosystemtjänster. Skogsindustrierna anser att rekommendationerna bör formuleras så att de
anger var askåterföring bör undvikas för att inte riskera negativa effekter respektive var
återföringen gör mest nytta (torvmark och bördig granmark i södra Sverige).

Skogsindustrierna anser att Skogsstyrelsen tydligare kan lyfta de positiva delarna av
skogsbränsleuttag då det är en viktig resurs i bioekonomin och för att nå klimatmålen.

Skogsindustrierna anser att det i framtida remisser gärna får framgå vilka förändringar som
föreslås för att underlätta för remissinstanserna.

Detaljkommentarer
3.2 Bevara den biologiska mångfalden vid uttag av avverkningsrester och
askåterföring
Restriktioner gällande tidpunkt bör omformuleras till att gälla mer specifika miljöer eller arter
där uttag ska begränsas i någon form, tex period på året.

3.3 Ta hänsyn till rennäringen vid uttag av avverkningsrester och askåterföring
Skogsindustrierna kan inte i kunskapsunderlaget hitta något som motiverar den skärpning som
Skogsstyrelsen föreslår.

3.4 Motverka försurning och utarmning av näring i skogsmarken
Förändringarna i tabell 1 innebär krav på askspridning vid lägre volymer och lägre %-uttag. Hur
motiveras denna skärpning? Komplettera gärna tabell 1 med relationen aska/grotuttag för att
underlätta förståelsen.
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3.6.2 Spridning och lagring av aska
Skrivningen ”Aska bör inte spridas under sådana förhållanden där risken för utlakning av aska
till diken, sjöar eller vattendrag bedöms vara stor” är otydlig. Vilka förhållanden avses?

3.6.3 Askfria zoner mot vatten och naturvärden vid askspridning
Skogsindustrierna föreslår att diken lyfts ur tabellen och att det räcker med vattendrag för att
täcka upp de diken som är vattenförande.
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