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Svar på motion om hyggesfritt skogsbruk från 
Magne Björklund (V)  

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Magne Björklund (V) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021 att Uppsala kommun 
utreder möjliga former för stöd till intresserade skogsägare som vill bruka sin skog 

hyggesfritt. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Barn- och jämställdhetsperspektiven samt näringslivsperspektivet bedöms inte vara 

relevanta. 

Föredragning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden och kommunstyrelsen ansvarar för skötseln och 

förvaltningen av den skogsmark som kommunen äger. Skogarna förvaltas genom ett 
hyggesfritt skogsbruk där det långsiktiga syftet är att bland annat stärka den biologiska 

mångfalden och ge ökade upplevelsevärden.  

Skogsstyrelsen ansvarar för råd och stöd till markägare i frågor som rör bland annat 

skogsskötsel. Skogsstyrelsen har till exempel en projektgrupp för hyggesfritt skogsbruk 
där de bland annat ska: 

• öka medvetenhet och kunskap om, samt påverka attityderna till, hyggesfritt 

skogsbruk, internt och externt,  
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• förmedla aktuell kunskap om hyggesfritt skogsbruk, dess möjligheter och 
begränsningar, samt 

• verka för att försök och demonstrationsytor kommer till stånd och att de visas 
för intresserade målgrupper.  

Inom befintliga ansvarsområden för gatu- och samhällsmiljönämnden och 

kommunstyrelsen inryms inte stöd till privata skogsägare i skogsfrågor. LONA-
projektet som motionen hänvisar till initierades och drevs av stiftelsen Norrtälje 
Naturcentrum, med bland annat hjälp av konsulter inom hyggesfritt skogsbruk. 
Norrtälje Naturcentrum är en fristående stiftelse som inte finansieras av kommunen. 
Norrtälje kommun var med som sökande i detta specifika projekt, vilket är ett krav för 

att få LONA-medel beviljat, utan någon aktiv roll i genomförandet. Projektet 

finansierades även med medel från Skogsstyrelsen. 

Kommunen har haft dialog med markägare om skogsavverkning i Nåsten och i 
anslutning till kommunens friluftsområde i Fjällnora och kommer ha fortsatt dialog 
med skogsägare i frågor om hållbart skogsbruk. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2021 

• Bilaga, Motion om hyggesfritt skogsbruk från Magne Björklund (V) 
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                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige           2021-01-25 

 

Ett skogsbruk för framtiden 
 

Under de närmaste decennierna står vi inför en enorm utmaning i att omdana 
samhället - till ett på sikt hållbart samhälle. I Sverige, där skogsmark utgör en majoritet 
av landets yta, är utvecklingen av ett hållbart skogsbruk en central del i att nå våra 
hållbarhetsmål. Då det privata skogsbruket utgör den största delen av Uppsala 
kommuns skogliga yta, bör det vara centralt för kommunens hållbarhetsarbete att 
stödja dessa skogsägare till framtidens skogsbruk.  

Idag är trakthyggesbruket den vanligaste formen av skogsbruk i Sverige och innebär att en 
större sammanhållen yta skog planteras, gallras och avverkas samtidigt. Resultatet är en 
rationell skogsekonomi, i den meningen att större ytor lättare kan övervakas och arbeten 
lättare kan planeras. Nackdelen med hyggesbruket är dock att skogens naturvärden minskar, 
i och med att skogsytor som behandlas på ett homogent vis hämmar tillväxt av annan 
växtlighet och svamp. Trakthyggesbrukad skog har även mindre sociala värden, då den 
upplevs som mindre tilltalande för rekreation.  

I Norrtälje har den kommunala stiftelse Norrtälje naturcentrum sedan 2018 arbetat med 
frivilligt stöd till skogsägare i kommunen. De har sett ett stort intresse från skogsägare som 
ser risken att förlora stora arealer trakthyggesbrukad skog i stormar eller angrepp från 
granbarkborre. I sitt projekt har de stött intresserade med kurser och rådgivning i vad de 
kallar ”mervärdesskogsbruk” samt erbjudit uppmärkning av skog till en del av deltagarna. 
Målet är hållbara skogsbruk som inte äventyrar skogsägarens avkastning, att se 
skogsägares intressen som en resurs. 

Med ett kommunalt stöd till skogsägare, tror vi att den utvecklingen till ett hyggesfritt 
skogsbruk kan ta fart i Uppsala. I kommunen har vi en av de bästa universiteten i världen, 
SLU, gällande skogsekonomi och -bruk och vi har ett redan prisbelönt hållbarhetsarbete att 
bygga vidare på. Genom att samverka med universitet och medborgare kan vi skapa ett 
hållbart samhälle!   

 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet:  

 

att Uppsala kommun utreder möjliga former för stöd till intresserade skogsägare som vill 
bruka sin skog hyggesfritt. 

 

 

 

 

 

Magne Björklund (v)   
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