
 

 

Medborgarförslag: Övergå från kalhyggesbruk till hyggesfria metoder på kommunens produktiva 
skogsmark  
 
Jag föreslår att Ånge kommun går över till användning av hyggesfria skogsbruksmetoder på 
kommunalt ägd produktiv skogsmark utan särskilda naturvärden. Ånge kommun äger ca 400 ha 
produktiv skogsmark. Jag förutsätter samtidigt att kommunens skog med höga naturvärden avsätts 
som orörd eller brukas endast för att höja naturvärdena. 
 
”Hyggesfritt skogsbruk omfattar skogsbruksmetoder som bibehåller skogens ekosystem och 
kontinuerlig ekologisk funktionalitet för dess arter. Hyggesfritt skogsbruk inbegriper plockhuggning 
och luck- huggning, men inte skärmar och fröträdställningar. Metoderna bibehåller eller utvecklar en 
mark- och trädkontinuitet med flerskiktad skog. Skogens föryngring sker huvudsakligen genom 
naturlig föryngring och stödplantering, med ortstroget material.”   
(BirdLife, 2021, https://birdlife.se/var-definition-av-hyggesfritt-skogsbruk-del-1/)  
 
Syftet med förslaget är att värna biologisk mångfald, klimat, upplevelsevärden, naturturism och 
friluftsliv.  
 
Göteborg, Sundsvall, Falun, Gällivare, Jönköping och flera kommuner har redan infört hyggesfritt 
skogsbruk. 

 
Med medborgarförslaget vill jag bidra till: 

• att öka den biologiska mångfalden i kommunens skog  

• att ge skogen större motståndskraft mot torka, insektsangrepp, brand och storm  

• att öka inlagringen av kol i marken 

• att minska utsläppet av växthusgaser från skog och mark  

• att minska näringsläckaget från skogsbruket (främst hyggen)  

• att öka skogens rekreationsvärden  

• att öka avverkningsnettot på längre sikt genom högre andel av sågtimmer och 
specialsortiment 

 

Problem med det dominerande kalhyggesbruket (trakthyggesbruk) 
- Minskad biologisk mångfald 
- Kalhyggen är inte trevliga att vistas på eller se på  
- Ur klimatsynpunkt är det bättre att behålla marken trädbevuxen ur perspektivet att 

utsläppen av växthusgaser behöver minska kraftigt nu och under kommande decennium. 
 

Ånge kommun fick under arbetet med kommunens vision in många önskemål om orörd natur och 
satsningar på turismen från kommunens invånare och hållbar natur blev att ett av visionens 
fokusområden. Jag vill därför att Ånge kommun blir en föregångare hållbarhet genom övergång till 
ett kalhyggesfritt skogsbruk på kommunal produktiv skogsmark. Den kommunala skogsmarken är vår 
gemensamma mark och känns extra viktig att hanteras hållbart. Detta skulle inte bara gynna den 
biologiska mångfalden och klimatet utan även turismen, friluftslivet och rekreation. 
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