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YTTRANDE:   

2015/1087  FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD TILL SKOGSVÅRDSLAGEN 

Sammanfattning  av Naturskyddsföreningen i Lyckseles/kretsens synpunkter på
remissförslagen 2015-08-25:

*Kretsen vill uppmärksamma det positiva med möjligheten för alternativa 
skogsbruksmetoder än det ovarsamma trakthyggesbruket. De nya 
avverkningsmetoderna måste få ett tydligare stöd via de allmänna råden. 

*Kretsen avstyrker förslaget med att sänka den lägsta tillåtna åldern, LÅF, för 
föryngringsavverkning. Det förstärker ett ensidigt, biologiskt fattigare landskap 
och icke attraktivt plantageliknande skogsbruk vilket  leder till att skogen som 
en gemensam resurs för mångbruk kraftigt försvåra de lokala och kommunala 
satsningarna på turism/naturturism i området. Det skulle leda till ett sämre 
användande av skogen för rennäringen, jakt, bär- och svampplockning,  fiske 
och turism samt även minska de spontana rekreationspromenaderna/friluftsliv 
i skogsmiljö.   

*Kretsen anser att den redovisade miljökonsekvensanalysen är vag och otydlig i
stora delar. Det försvagar skogsvårdslagens miljömålsintentioner vilket inte 
främjar en hållbar utveckling. 

*Kretsen ser en otydlighet i påverkan på robustheten i skogsbruket för att 
parera klimatförändringen

Naturskyddsföreningen i Lycksele har tagit del av remissen och önskar lämna vissa 
synpunkter. Kretsen har lagt tonvikten vid förslaget till sänkt LÅF och vad det kan innebära 
lokalt, enligt följande:



Brister i rubricerade förslag: 

Redovisad konsekvensutredning är vag och otillräcklig i många delar. 
Miljökonsekvenserna har fått en svag viktning för de biologiska, och kulturella 
värdena vilket ger ett osäkrare beslutsunderlag. Hänsyn och konsekvens för 
nationella och internationella regelverk är mycket otydligt. Kortsiktiga 
ekonomiska argument har fått en övervikt.

Dagens situation för landets av Riksdagen tagna 16 Miljömål,  att endast två 
mål kommer att kunna uppfyllas inom avsedd tid. Flera mål berör också 
skogsbruket, ex nr 8, 11, 12, 16. ; fortfarande negativ påverkan från areella 
näringar..., fortfarande stor negativ påverkan på natur och kultur..., många 
skogsarter är hotade..., åtgärder behövs för att motverka habitatförlust..., 
behövs ökad tillämpning av hyggesfria brukningsmetoder..., behov av bättre 
skydd av natur och miljö... .                         ( källa: Sammanfattning 31/3, 2015 
Svenska Miljömåls portalen ). 

Saknas också underlag om hänsyn till EU:s Artskyddsförordning , kan ske med 
dessa nya förslag. 

Inget underlag som visar hur eller om närings- och miljögiftsläckaget av från 
markerna  till vattendragen kommer att påverkas vid de kortare 
omloppstiderna.  

Den biologiska mångfalden hotas av det allt intensivare skogsbruket. Skogen 
har en eller snarare är en del i ekosystemet som ger samhället olika ”tjänster” 
för en hållbar framtid. Den rollen framträder inte med någon större tydlighet i 
aktuellt underlag. Det framkommer dock att en kortare omloppstid ger 
minskad tillgång till hänglav och marklav detta försvårar för den lokala och 
regionala rennäringen med ett tydligt sämre renbete. 

Klimatets negativa förändring ställer krav på ett robust sätt att sköta skogen 
som kan parera de kommande klimatpåfrestningarna. Någon tydlig analys av 
detta finns inte för en kortare omloppstid. 

Fragmenteringen av landskapet har ökat och den biologiska mångfalden med 
olika livsmiljöer fortsätter minska. Den allt kortare omloppstiden som nu 
föreslås kommer att ge mer ung skog. Förslaget leder till ett större åldersgap 
mellan ung skog och äldre skog. Ung skog  ger en lägre attraktivitet för vissa 



lokala naturturismsatsningar vilket är negativt för lokalsamhället. Färre skogar 
kommer att tillåtas att komma upp i en äldre rikare struktur, om inte mer yta 
med g:a skog kommer att skyddas. Det underlättas inte med dessa förslag. Det 
konstateras  även i scenario 3. Kortare omloppstider försämrar den biologiska 
mångfalden och diversiteten. (Möjligheten minskar att som ett ex. få boträd av 
tillräcklig storlek för de större rovfåglarna. ) 

Skogens sociala värden kommer inte att förstärkas med en kortare omloppstid. 
De sociala värdena har en stor nationell betydelse för folkhälsan och har inte 
analyserats. 

Naturskyddsföreningen i Lycksele anser att:

Skogsvårdslagens dubbla mål, för miljö – produktion skall väga lika tungt i det 
svenska skogsbruket.

*Hållbart användande, även med tanke på klimatförändringen

* Skogens sociala värden och värde för friluftslivet, måste uppmärksammas i 
större utsträckning

*Skogens betydelse för en lokal och regional naturturism måste förtydligas

*Uppfylla FN:s och EU:s konventioner

*Landets miljömål skall följas

*Ett tydligare landskapsperspektiv behövs 
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