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Lagkraven för kontinuitetsskogsbruk
Allt skogsbrukande ska följa reglerna i
skogsvårdslagen. Detta är en beskrivning över
gällande lagkrav när det gäller
kontinuitetsskogsbruk.

skogsstyrelsen kräva att markägaren kalavverkar
och planterar ny skog.
Skogsvårdslagens krav på föryngring
Som markägare är man skyldig att säkerställa
föryngringen inom 5 år (gäller Götaland) efter en
föryngringsavverkning.
Kraven på föryngring är anpassade för
traditionellt skogsbruk och plantering på
kalhyggen. På normala marker är kravet mellan
1100 till 2300 plantor (exakt siffra beror på
bördigheten/ståndortsindex). Om det går att
undvika att göra en anmälan om
föryngringsavverkning så undviks
föryngringskraven, vilket i så fall kan vara en
fördel.

Som markägare är det enklast att avvakta
självföryngringen och sedan komplettera med
grönrisplantering där det behövs det 5:e året efter
Skogsvårdslagen har krav enligt §10 på att
avverkningen för att därmed uppfylla lagkravet.
virkesförrådet i en behandlingsenhet alltid måste
Exakt vilka plantor/träd som då får räknas är inte
vara över en lägsta tillåten nivå för att man inte
tydligt i lagtexten.
ska bli skyldig att etablera en ny föryngring efter
avverkningen. Det exakta volymkravet beror på Som vägledning här finns ett uttalande från
skogsstyrelsens skötselchef Tomas Thuresson:
markens bördighet (ståndortsindex).
Markägaren har uppfyllt denna skyldighet genom
De flesta skogstyper gynnas av att volymen
en kombination av beståndsrester,
ligger under lagkravet för att långsiktigt kunna
beståndsföryngring och nyplanterring3.
brukas med skiktade metoder och hög
På marker med starkt uppslag av markvegetation
lönsamhet1. Bestånd med skuggtåliga trädslag
kan det vara bättre att grönrisplantera första
missgynnas mindre av lagkravet.
växtsässongen efter avverkning.
I kontinuitetsskogsbruk skapas särskilt hög
kvalité vilket kan vara ett godtagbart skäl till att Om skogsstyrelsen noterat att en föryngringsyta
inte uppfyller återväxtkraven vid senaste
virkesförråd under §10 accepteras2.
tidpunkten för hjälpplantering skickas ett
Om virkesförrådet efter avverkning beräknas
skriftligt ”lagråd” där skogsägaren ges viss tid att
hamna under tillåten nivå är markägaren skyldig
vidta återväxtåtgärder.
att skicka in en anmälan om föryngringsAnmälan om föryngringsavverkning
avverkning till skogsstyrelsen minst 6 veckor
före avverkning.
Hur och om du ska anmäla din avverkning beror
Skogsvårdslagens krav på stående
virkesförråd

Skogen måste ha uppnått en lägsta ålder för att få
föryngringsavverkas. Åldern mäts på de största
träden och måste vara minst 45-70 år i normal
skog i Götaland (exakt värde bestäms av
ståndortsindex).

på skogens förutsättningar och hur avverkningen
utformas.

Skogsvårdslagen har även en undre gräns för
tillåten stående volym, enligt §5. Om stående
volymförrådet är under den nivån kan

Vid anmälan är det oftast lämpligt att ange
”naturlig föryngring genom successiv
utglesning”. Om grönrisplantering ska användas
finns möjligheten att fylla i fältet ”övriga
upplysningar”, t.ex. genom att ange
”kontinuitetsskogsbruk med grönrisplantering”.

1 Påståendet är omdiskuterat.
2 SVL, Allmänna råd till 3:2

3 03-10-23, Diarienummer 598 / 01 0.09

