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Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk 

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen långsiktigt sköts
så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

att skogen långsiktigt sköts innebär att:

• Markägaren har en intention att långsiktigt bruka skogen hyggesfritt

att marken alltid är trädbevuxen innebär att:

• 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, vid luckhuggning och föryngring med överhållen skärm).

utan att det uppstår några större kalhuggna ytor innebär att:

• Vid luckhuggning får inte en enskild luckas storlek överstiga 0,25 ha. 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.
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Definition av hyggesfritt skogsbruk forts.

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 (spridda utanför kantzoner och hänsynsytor). Dessa träd, om de 

inte är hänsynsträd, är möjliga att avverka när föryngringen nått en medelhöjd av 10 meter. I 

ädellövskog är motsvarande krav minst 5 träd per hektar.



Definition av hyggesfritt skogsbruk forts.

Ytterligare förklaringar

• Skogsmark med produktionsmål innebär produktiv skogsmark där man har som mål att 

producera virke. 

• I nuvarande målklassningssystem innebär det antingen målklass PG eller bestånd med 

kombinerade mål (PF/K), det vill säga där man både har mål för virkesproduktion och för andra 

värden. 

• 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.



Vad säger skogsvårdslagen?
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Lägsta virkesförråd efter 

avverkning som syftar till att 

främja skogens utveckling.

Hugger man till under kurvan 

behöver man anmäla om 

avverkning till Skogsstyrelsen.

Virkesförråd när skyldighet 

att anlägga ny skog 

normalt inträder. 

Främjar skogens utveckling:

• Gallring

• Timmerställning

• Blädning

• Skärmställning

• Blädning

→ Det måste vara mark som är 

lämplig för naturlig föryngring.

Föryngringsavverkning (trakthygge)



Blädningsskog



Skiktad blandskog



Luckhuggning



Lucka ca 0,1 ha



Överhållen skärm i tre steg

Skärmen måste inledningsvis ha en 

täthet som överstiger §5-kurvan

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. minst 25 

träd per hektar, som är minst 10 meter höga, 

lämnas att ingå i det nya beståndet.           

(för ädellöv minst 5 träd/ha) 



Avvecklad skärm med evighetsträd



Tvåskiktad tallskog



Bokföryngring under granskärm



Många skogsägare ser möjligheter i ett mer varierat 
skogsbruk

• Bidra till lösningar där vi i dag har 

problem med skador

• Skapa mer resilienta skogar 

• Möta en framtid med ett förändrat klimat



Möjligheter -där vi har problem i dagens skogsbruk

• Ökad stormstabilitet?

• Ett alternativ där det är stora problem 
med ungskogar? (viltbete, 
svampskador, multiskador mm)

• Lägre populationer av barkborre i 
skiktade skogar? Fler naturliga 
fiender?

• Vid risk för försumpning, frostskador, 
hyggesvegetation, snytbaggeskador?

• Minskad risk för erosion? 
(erosionskänsliga marker)



Ökade skaderisker vid omställningar och vid felaktigt 
utförande

• Vid omställning från enskiktad till 

flerskiktad skog?

• Vid för hårda virkesuttag?

• Ökad risk för rotröta vid tätare 

gallringsintervall och mindre ris att 

köra på?

• Viltskador?



Mer kunskap behövs

1. I vilka fall kan hyggesfria metoder bidra till minskade skador?

2. I vilka fall kan hyggesfritt brukande innebära en ökad risk för 

skador?

3. Hur kan vi påverka risken för skador vid hyggesfritt brukande?



Tack!


