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Datum 

2021-04-22 
 

Instans 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

distans via Microsoft Temas, onsdagen den 28 april 2021 kl. 13:00 

Nämndens ledamöter och ersättare uppmanas att ansluta till mötet kl. 12:45 för 

att gruppindelningen i Microsoft Teams ska prövas. 

 

Obs med anledning av Coronaviruset är inte sammanträdet öppet för 

allmänheten. 

 

 

Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Henrik Yrlid, 033 357432 eller via e-post: 

henrik.yrlid@boras.se 
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Ärende 

1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 

Dnr 19323   

2. Godkännande av föredragningslista 

Dnr 19324   

3. Förvaltningen informerar 

Dnr 2021-00001 1.1.3.25 1 

4. Tilldelningsbeslut- Upphandling av skolskjuts med taxifordon 

Dnr 2021-00243 2.5.1.1 1 

5. Avdelande av medel för ombyggnad av platsbildningen vid Kvarteret Eko 

10 

Dnr 2021-00269 3.1.1.0 1 

6. Ekonomiuppföljning mars 2021 

Dnr 2021-00219 1.2.4.1 1 

7. Delegering av beslut om uppföljning av Tertial 1 2021 

Dnr 2021-00238 1.2.4.1 1 

8.  Motion- Gör Borås Grönare! (V) 

Dnr 2021-00068 1.1.3.1 1 

9. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

2021 

Dnr 2021-00120 1.2.4.1 1 

10. Remiss- Hyggesfritt skogsbruk Skogsstyrelsens definition 

Dnr 2021-00237 3.1.2.25 1 

11. Samråd- Ansökan om uttag av vatten från Tolken samt utförande av 

tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad 

Dnr 2021-00205 3.3.2.0 1 

12. Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning 

Dnr 2021-00218 1.3.1.4 1 

13. Anmälningsärenden april 2021 

Dnr 2021-00220 1.3.1.1 1 

14. Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2021-00002 1.1.3.1 1 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Henrik Yrlid 
Handläggare 
033 357432 
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Sida 
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Datum 

2021-04-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00001 1.1.3.25 
 

  

 

Förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om läget på förvaltningen med 

anledning av Covid-19. 

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar om blomsterprogrammet för år 

2021.  

Avdelningschef Alf Iwarson redogör för ett möte med Trafikverket gällande 

byggnation av tunnel i Fristad. 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 
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501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
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E-post 

tekniska@boras.se 
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Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 
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2021-04-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00269 3.1.1.0 
 

  

 

Avdelande av medel för ombyggnad av platsbildningen 

vid Kvarteret Eko 10 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge presidiet i uppdrag att besluta om avdelande 

av medel från Tekniska nämndens investeringsbudget för utbyggnad av 

platsbildningen vid Kvarteret Eko 10 utmed Västerbrogatan.     

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Inför Borås Stads 400-årsjubileum föreslog Tekniska nämnden i 

investeringsbudgeten för 2021 en extra satsning med målsättningen att 

iordningsställa platsbildningen vid kvarteret Eko 10 bakom gamla 

”Postenhuset” samt omkringliggande gator. Projektet kommer att finansieras 

inom ramen för anslagna medel till Attraktiv stad och Promenadstråk utmed 

Viskan. För utförandet av arbetet har anbud tagits in från Servicekontoret. För 

närvarande pågår förhandlingar om slutligt anbudspris.  

För att vinna tid och ha möjlighet att färdigställa arbetena under 2021 föreslås 

Tekniska nämnden besluta att ge presidiet i uppdrag att besluta om avdelande 

av medel för genomförande av projektet 

               

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 
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501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
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tekniska@boras.se 
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Sara Wingren 
Handläggare 
033 357430 

SKRIVELSE 
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Datum 

2021-04-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00219 1.2.4.1 
 

  

 

Ekonomiuppföljning mars 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 

till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april redogjort för det ekonomiska 

resultatet för 2021.               

Beslutsunderlag 

1. Ekonomi mars 2021                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 74 00 vx 

 

 

Sara Wingren 
sara.wingren@boras.se 

 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-04-14 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Kommentar till resultat mars 2021 
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• Väghållning, skog, parker m.m. 

• Persontransporter 

 

Prognosticerade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verk-
samhet.  

Nämndbidraget kommer att justeras under våren 2021 för att kompensera för 
ökade kapitalkostnader som då fastställts för år 2021.  
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Väghållning, skog, parker m.m. 

 
Gatuavdelningen: 

För vinterväghållningen prognosticeras efter mars månad en avvikelse på 1 800 
tkr, efter tre månader med ogynnsam väderlek. För övrig väghållning syns min-
skade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet att befria restauranger och torg-
handlare från kostnaden för markupplåtelse.  

I övrigt inga väsentliga avvikelser.  

 

Park-och skogsavdelningen: 

För park ses inga avvikelser från budgeten i dagsläget, den vakanta tjänsten som 
finns på enheten tillträds under våren. Det överskott vakansen skapar för årets 
första månader kommer användas för att köpa motsvarande tjänster. OSA-
enheten har svårt att få full bemanning i lagen vilket påverkar takten på utfört 
arbete. Påverkan på intäkterna är i dagsläget svår att prognosticera, men intäkts-
målet blir troligen svårt att nå. 

I övrigt inga väsentliga avvikelser.  
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Datum 
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Persontransporter 

 
Färdtjänstens resande har minskat mycket beroende på covid-19. Under de första 
månaderna syns en minskning av antalet resor med ungefär en tredjedel jämfört 
med 2020. Kostnadsläget är gott med ett överskott efter mars månad på cirka 1 
500 tkr men då ensamåkning fortfarande är norm och färdtjänstens chaufförer 
nyttjas till andra transporttjänster inom Borås Stad är prognosen mycket osäker. 
Om bokningarna ökar i takt med att fler blir vaccinerade finns risk att budgeten 
till och med överskrids. 

Vad gäller bilpoolens nyttjandegrad så ses en kraftig minskning på grund av 
covid-19, vilket har påverkat intäkterna negativt. Intäkterna prognosticeras min-
ska med cirka 1 300 tkr. Kostnaderna är relativt fasta men när leasingkontrakten 
löper ut kommer fordonen inte att ersättas av nya. På sikt väntas därför fordons-
kostnaderna minska, prognosen ligger på 100 tkr lägre än budget. Totalt för bil-
poolen prognosticeras ett underskott på 1 223 tkr.  

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten framöver hanteras 
på samma sätt som ordinarie skolskjutsverksamhet, dvs finansieras via beställ-
aren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten och fakturerar beställaren. 

 
 

Investeringar 

För investeringar ses inga ekonomiska avvikelser i nuläget. Totalt har 4 097 tkr 
upparbetats i kostnader utav tillgängliga budgetmedel på 72 500 tkr. Omdispone-
ring från 2020 kommer ske under våren för de projekt som löper över flera år. 

Kronängsparken:  

Planerad byggstart hösten 2021.  

Lekplatser:  

Årets sju lekplatsrenoveringar är under produktion, beräknad byggstart maj 2021. 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
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tekniska@boras.se 
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Sara Wingren 
Handläggare 
033 357430 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-04-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00238 1.2.4.1 
 

  

 

Delegering av beslut om uppföljning av Tertial 1 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att besluta på 

nämndens vägnar gällande godkännande av uppföljning för Tertial 1 2021.        

Ärendet i sin helhet 

Uppföljning för Tertial 1 2021 måste vara expedierad till Kommunstyrelsen 

senast 2021-05-20. Då Tekniska nämndens sammanträde i maj infaller 2021-05-

26 behöver nämnden besluta att uppdra åt nämndens presidium att besluta på 

nämndens vägnar enligt KL 6 kap 37§. Presidiet sammanträder 2021-05-18. På 

Tekniska nämndens sammanträde i maj kommer ärendet att redovisas.                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anton Spets 
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 Motion- Gör Borås Grönare! (V) 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker motionen med beaktande av nedanstående 

synpunkter.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Tekniska nämnden har mottagit en remiss som rör motionen Gör Borås 

Grönare! från Vänsterpartiet. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ska 

besluta enligt följande: 

- införa ett system med grönytefaktorer 

- ersätta vissa gräsmattor med ängar som klipps mindre ofta så att fler  

  insekter kan trivas där 

- tillse att kommunens parker får fler fruktträd och ätbara bärbuskar 

- bortprioritera kantstensparkering på gator med både cykel- och för att skapa    

   utrymme för en säkrare trafikmiljö 

- kartlägga omfattning, kvalitet och placering av kommunens odlingsbara  

   marker i samband med revidering av översiktsplanen. 

Tekniska nämnden ska lämna ett yttrande om nämnden tillstyrker, avstyrker 

eller avstår från att yttra sig om ärendet. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden ställer sig positiva till motionen om att skapa ett grönare 

Borås. Förvaltningen arbetar aktivt med medparten av förslagen som berör 

verksamhetens ansvar i frågor och drift och investeringar. En attraktiv 

stadskärna där människor trivs och finner rekreation är en viktig ingrediens i ett 

gott stadsliv. Tekniska nämnden har under lång tid tillsammans med 

fastighetsägarna i staden arbetat i den riktning som motionen efterfrågar 

avseende en förändrad utformning av Allégatan.  

Grönytefaktorn (GYF) kan med fördel användas vid nybyggnation men bör 

först noggrant anpassas till rådande förhållanden lokalt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen leder tillsammans med Miljöförvaltningen ett 

arbete som syftar till att utreda om GYF är en lämplig metod att införliva i 

samhällsbyggnadsprocessen för att skapa ett grönare Borås. Personal ifrån park- 

och skogsavdelningen har och är delaktig i processen. Om GYF ska tillämpas 

bör det göras på nivån ovan enskild detaljplan, på strukturskiss nivå eller 

stadsdelsnivå för ge störst genomslag och maximerad effekt. Två nationella 
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exempel är Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra hamnen i Malmö. Ett 

lokalt exempel är, även om det uppfördes innan GYF tillämpades full ut i 

Sverige, Hestra Parkstad i Borås. 

Ett grönare och blåare Borås kan även uppnås genom förvaltnings- och 

bolagsövergripande dialoger och projekt inom hantering av dagvatten på 

allmänplats. Lyckade exempel nationellt finns bland annat på Monbijougatan i 

Malmö där gatstensparkering tagits bort till förmån för planteringar som tar 

emot och renar dagvattnet ifrån gatan och ifrån omkringliggande hustak. Att 

leda ned dagvatten i växtbäddar ifrån hustak är också vanligt förekommande i 

Stockholm.  

Tekniska förvaltningen jobbar aktivt med ett miljömål för att skapa fler 

ängsytor samt att öka mängden ytor som kan betas av boskap. I samband med 

nyprojektering av vägmiljöer väljs allt oftare äng framför traditionella gräsytor. 

Vinsterna är inte enbart ekologiska och ekonomiska utan bidrar även till en 

bättra arbetsmiljö då skötselintervallet ofta kan halveras, vilket är att föredra i 

vägmiljöer.  

Växter i stadens planteringar fyller många syften och väljs ut för att förmedla 

och stärka platsers karaktär, för att bidra till en god gestaltning samt för att 

bidra med ekosystemtjänster. Att växtvalen ska bidra till att diversitten ökar och 

stärka grönstrukturen inför ett förändrat klimat är en grundbult i en 

landskapsingenjörs och landskapsarkitekts profession.  

Fruktträd är idag ett vanligt förekommande inslag i parkmiljöer i Borås som 

möjliggör en något högre skötselstandard. Ett fruktträd kräver skötsel under 

hela dess livscykel för att levererar. Till skillnad från bruksbuskage och 

solitärträd som endast har kostnader i samband med etablering från två upp till 

fem år, samt en handfull enklare skötselinsatser. I samband med större 

utvecklings- och renoveringsprojekt av parker i Borås de senast åren har 

fruktträd varit ett vanligt förekommande inslag. Några exempel är 

Hässleholmsparken och Sinneas park som nyligen renoverats samt kommande 

projekt i Kronängsparken.  

Men, fruktträd och bärbuskar bör adderas där platsen, skötselekonomin och 

karaktären medger det. Stadens parker och grönområde ska tjäna många syften 

och växter som ger frukt och bär kan, om de exempelvis placeras på fel plats 

eller om medel för löpande underhåll saknas, skapa en olägenhet framför att 

vara en tillgång för parkens besökare. 

Utbyggnad av gågator/gångfartsgator har inneburit att gång- och 

cykeltrafikanterna har prioriterats och kantstensparkeringen begränsats. 

Västerbrogatan och Lilla Brogatan är goda exempel i detta sammanhang. 

Framkomligheten för kollektivtrafiken i centrum är också en viktig fråga som 

Tekniska nämnden arbetar med. Tillgängligheten för biltrafik i form av 

varuleveranser, rörelsehindrade och övriga besökare är ytterligare en viktig del i 

stadskärnans attraktivitet. Vid alla förändringar i centrum är en avvägning 

mellan olika intressen nödvändig att göra i vår strävan att öka attraktiviteten i 

stadskärnan.   
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Tekniska nämnden instämmer i att en cykelbana utmed Allégatan är en god idé. 

För att kunna förverkliga idén är det nödvändigt att klarlägga Allégatans 

framtida funktion i stadens trafiknät. En avgörande fråga för utformningen av 

Allégatan är hur kollektivtrafikens ska trafikera centrum. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motionen Gör Borås Grönare! 2021-02-05 

2. Missiv 2021-02-05                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.arende@boras. 

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



Motion till kommunfullmäktige: 

Gör Borås grönare! 
 
Kommunen har en viktig roll att spela i klimat- och miljöarbetet. Vi måste värna om och 
förbättra de parker och grönområden som finns i våra bostadsområden, men också se till att 
nya stadsdelar får tillräckligt med grönyta. Ett sätt att göra det är med grönytefaktor, ett 
redskap för att säkerställa en rätt mängd grönska i nya och befintliga bostadsområden. 
Vänsterpartiet vill att Borås Stad ska använda grönytefaktor i stadsplaneringen. I planering av 
nya hus och bostadsområden bör kommunen förespråka gröna tak (om taket ej nyttjas för 
solceller) och gröna väggar, som både förbättrar luftkvalitén och ger plats åt insekter och bin. 
Grönska måste också finnas på de platser där våra barn tillbringar mycket av sin tid, som på 
förskolor och skolor. Ett barns hälsa utvecklas bättre bland träd och blommor än på en 
asfaltsplan, förskolegårdar utan stora träd eller annan möjlighet till skugga kan till och med 
riskera barns hälsa då de saknar skugga heta dagar.  
 
En stad som är bra för människor är en stad där luften är ren och där fågelsången hörs mer än 
trafikbullret. Vi vill ge människor mer plats än bilarna genom fler bilfria gator och ett utbyggt 
cykelnät.  Där gatorna är smala, som till exempel Allégatan, bör den ena sidans 
parkeringsplatser upplåtas för cykeltrafik, så att både bussar och cyklar säkert kan trafikera 
gatan. 
 
Vänsterpartiet vill skapa och skydda sammanhållna gröna stråk där fåglar, insekter och djur 
kan sprida sig. Vi vill att kommunen i sina planteringar väljer de växter som ger bin bäst 
möjlighet att leva och testar om vi på valda platser i Borås kan låta gräs och blommor växa till 
ängar istället för millimeterklippta gräsmattor. Genom att ge rätt förutsättningar till bin skapar 
vi samtidigt förutsättningar för oss människor att kunna odla vår mat. Ängar kan också vara 
billigare än gräsmattor. 
 
Borås är en växande stad. Det är bra på många sätt, men staden måste växa hållbart. 
Odlingsbar mark, framförallt med frisk och högkvalitativ mylla, är en stor bristvara i Sverige. 
Med vår växande befolkning är det viktigt att vi försäkrar oss om att det i framtiden finns 
tillräckligt med mark avsatt för att producera livsmedel för att försörja befolkningen. Vi måste 
därför undvika att bygga på betydelsefulla odlingsmarker. Vänsterpartiet vill att Borås 
kartlägger omfattning, kvalitet och placering av kommunens odlingsbara marker. Maten är en 
naturresurs och inte något som bara dyker upp på butikshyllorna. För att få fler att se 
kopplingen mellan jord och bord, och få glädjen att själv kunna äta av det som kan plockas i 
närmiljön så vill Vänsterpartiet att vi ska ha mer ätbara örter, bär och frukt i våra parker 
 
Låt oss göra Borås till den gröna staden genom att 
 

- införa ett system med grönytefaktorer 
- ersätta vissa gräsmattor med ängar som klipps mindre ofta så att fler insekter kan 

trivas där  
- tillse att kommunens parker får fler fruktträd och ätbara bärbuskar 
- bortprioritera kantstensparkering på gator med både cykel- och för att skapa utrymme 

för en säkrare trafikmiljö 
- kartlägga omfattning, kvalitet och placering av kommunens odlingsbara marker i 

samband med revidering av översiktsplanen. 
 



Borås 2019-08-20 
 
Tommy Josefsson (V)  
Inger Landström (V) 
Ida Legnemark(V)  
Anne Rappinoja (V)  
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00717 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Gör Borås grönare! 

 

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden, tekniska@boras.se 

2. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 

3. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 

4. AB Bostäder, info@bostader.boras.se   

5. Fristadbostäder AB, info@fribo.nu   

6. AB Sandhultsbostäder, info@sandhultsbostader.se  

7. Toarpshus, info@toarpshus.se   

8. Viskaforshem AB, info@viskaforshem.se   

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2021-04-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.arende@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-00717 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098

mailto:tekniska@boras.se
mailto:samhallsbyggnad@boras.se
mailto:miljo@boras.se
mailto:info@bostader.boras.se
mailto:info@fribo.nu
mailto:info@sandhultsbostader.se
mailto:info@toarpshus.se
mailto:info@viskaforshem.se
mailto:ks.arende@boras.se
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 och översända 

rapporten till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Tekniska nämnden har vid 

tidpunkten för redovisningen två uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 

budget. Utav dessa uppdrag bedöms ett vara genomfört, och det andra som 

delvis genomfört.                

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget T1 2021 2021-04-14                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2021, nämndens rapport 
Tekniska nämnden 
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Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2021 Kommentar 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Genomfört Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2020/2021 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Tidplan för utbyggnad 
är osäker. Förbindelsen utmed gamla banvallen utgör 
rekreationsstråk. 
 
Efter att Tekniska förvaltningen 2017 försett banvallen mellan 
Gånghester och Dalsjöfors med ny beläggning har sträckan en 
god standard som tillgodoser efterfrågat behov som 
rekreationsled som förbindelsen idag utgör. 
 
Det har konstaterats att belysning av banvallen innebär en 
investeringskostnad på cirka 4,5 mnkr. Driftskostnaden bedöms 
till cirka 30 tkr/år. Underhållskostnaden kommer sannolikt inte 
vara så hög de första 10 åren, med referens till en äldre 
belysningsanläggning inom Vattenfalls driftområde kommer 
aktuell anläggning på sikt innebära ytterligare kostnader på cirka 
50 tkr/år. Belysning av sträckan skulle möjliggöra ett nyttjande 
under de mörka delarna av året men kostnaderna inte är rimliga 
utifrån hur banvallen nyttjas och heller inte efterfrågats av 
brukarna. 
 
Sammantaget bedöms banvallen med dagens utformning väl 
uppfylla standard för ett attraktivt rekreations- och friluftsstråk. 
Belysning av banvallen bedöms inte lämplig med hänsyn till 
kostnader och effekter på det rörliga djurlivet inom området. 
 
Under 2021 kommer Fritids- och folkhälsonämnden att ta över 
framtida skötsel av banvallen enligt överenskommelse mellan 
presidierna i Tekniska nämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis genomfört Tekniska nämnden 
Arbetet med att ta fram första styrdokumentet är klart. 
Dokumentet med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två 
vändor. Under oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden att 
skicka "Förslag på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till 
Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 
 
I juni 2020 togs beslut i Kommunfullmäktige om att anta riktlinjer 
för trädvårdsarbete. Den framtagna riktlinjen beskriver hur Borås 
Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2021 Kommentar 
trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättning för att 
förbli vitala och säkra. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 
solitära träd och trädmiljöers biologiska, estetiska, historiska och 
arkitektoniska värden. 
 
Tekniska nämnden arbetade under 2020 vidare med nästa 
styrdokument, Trädplan, som skickades ut på intern remiss i 
Naturvårdsgruppen under sommaren. Arbetet med Trädplanen 
fortgår och tas upp gemensamt i Tekniska nämnden och där 
efter Kommunstyrelsen under 2021. 
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Remiss: Hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsens 

definition 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att överlämna nedanstående yttrande som svar på 

remissen. 

Sammanfattning 

Skogsstyrelsen har i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tagit 

fram ett förslag till ny definition för hyggesfritt skogsbruk. Myndighetens 

förhoppning är att definitionen ska vara enkel att förstå och att den ska vara till 

nytta för det svenska skogsbruket. Arbetet med definitionen beskrivs i en 

rapport som nu är ute på remiss. Skogsstyrelsen lyfter i rapporten några 

problemställningar kopplat till skogens sociala värden som Tekniska nämnden 

vill framföra synpunkter på. 

Ärendet i sin helhet 

Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag från regeringen att verka för att 

kunskapen om och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk ska öka. Ett problem 

har varit att det inte har funnits någon tillräckligt tydlig definition av vad 

hyggesfritt skogsbruk innebär. Det har medfört att det ibland har varit svårt att 

föra en diskussion om hyggesfritt skogsbruk. Inte sällan har olika aktörer och 

intressenter haft så skilda bilder av vad man avser att man talat förbi varandra. 

Bristen på definition har även gjort det svårt att mäta och följa upp 

omfattningen av hyggesfritt skogsbruk.  

Tekniska nämndens yttrande är följande: 

Det är bra att Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett förslag till ny definition för 

hyggesfritt skogsbruk tillsammans och med hjälp av fokusgrupper med bred 

representation både från miljö- och produktionsintressen. Eftersom 

Skogsstyrelsens uppdrag från regeringen har varit att verka för att både 

kunskapen och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk ska öka så vill Tekniska 

nämnden understryka att det finns kunskapsbrister kopplade till skogens sociala 

värden i rapporten. Det gör att den nya definitionen fortsatt riskerar att vara 

otydlig samtidigt som många skötselåtgärder som utförs med mål att förstärka 

rekreations- och frilufts- och naturvärden inte kommer att omfattas av 

definitionen. Följande problemställningar är inte tydligt utredda med hänsyn till 

skogens sociala värden: 
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1. Allmänhetens preferenser för olika former av hyggesfritt skogsbruk är inte 

väl undersökta i dagsläget. Studier skulle behövas som kontrollerat 

undersöker till exempel hur variation i skogens öppenhet (olika stora luckor 

och olika hyggesfria åtgärder) påverkar människors upplevelser. Det är 

högst angeläget att utreda allmänhetens preferenser och väga in dessa i en 

ny definition om ambitionen att variationen i skogsbruket ska öka som en 

del av hyggesfritt skogsbruk. 

 

2. Spridningen är stor mellan vad olika intressenter lägger i begreppet. Det har 

synts tydligt i fokusgruppernas arbeten naturvårdsperspektiv lyftes 

kontinuitet, naturlig störningsdynamik och skiktning som viktiga faktorer. 

Det var inte lika tydligt från de grupper som hade upplevelseperspektivet 

som utgångspunkt. Synen på hur stor en lucka kan vara innan den övergår 

till att vara ett hygge varierade också. En del av förväntningarna från de 

olika intressentgrupperna har inte kunnat mötas. Praktisk skogsskötsel 

sätter ibland gränsen för vad som är möjligt att åstadkomma. Det innebar 

att avvägningar har behövt göras mellan vad som är optimalt ur upplevelse- 

och naturvärdessynpunkt och vad som är praktiskt möjligt för att även ha 

en virkesproduktion. En fråga är om de avvägningar Skogsstyrelsen gjort är 

rimliga. Skogsstyrelsen har inte kunnat väga in skogens sociala värden i 

avvägningarna som gjorts i tillräckligt stor utsträckning. Skötsel i 

underskiktet i vid skärmskogsbruk (ex. röjningsgallringar) och 

landskapsvårdande åtgärder har inte belysts och avgränsningarna blir för 

snäva. 

 

3. I fokusgruppsarbetet framkom tydligt att många av skogssektorns 

intressenter inte kan ställa sig bakom att se naturvårdande skötsel som 

skogsbruk. Detta gäller både myndigheter och ideella organisationer. Om 

intressenternas syn förändras kan definitionen behöva uppdateras. 

Naturvårdande skötsel omfattar även landskapsvård och skötsel för att höja 

rekreations- och friluftsvärden i många bestånd – det är mycket olyckligt 

om naturvårdande skötsel inte ses som en skogsbruksåtgärd och därför inte 

omfattas av den nya definitionen. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv: Remiss: Hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsens definition 2021-03-

08 

2. Rapport Remissversion Hyggesfritt skogsbruk Skogsstyrelsens definition 

2021-03-08 

Beslutet expedieras till 

Skogsstyrelsen registrator@skogsstyrelsen.se 
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Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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 Datum 

2021-03-08 
Diarienr 

2020/3733 
  

  
           

 Se sändlista 

 

 

 

 
 

  
Remiss: Hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsens definition 

Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag från regeringen att verka för 

att kunskapen om och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk ska öka. Ett 

problem har varit att det inte har funnits någon tillräckligt tydlig definition av 

vad hyggesfritt skogsbruk innebär. Det har medfört att det ibland har varit 

svårt att föra en diskussion om hyggesfritt skogsbruk. Inte sällan har olika 

aktörer och intressenter haft så skilda bilder av vad man avser att man talat 

förbi varandra. Bristen på definition har även gjort det svårt att mäta och följa 

upp omfattningen av hyggesfritt skogsbruk. 

Definitionen är framtagen i samarbete med SLU. Som underlag för 

definitionen har bland annat ett antal fokusgrupper genomförts, där olika 

intressentgrupper fått diskutera och ge sin bild av vad hyggesfritt skogsbruk 

är. Avstämningar har gjorts med forskare och skogsskötselspecialister, både i 

Sverige och i andra länder.  

Vi har dragit slutsatsen att hyggesfritt skogsbruk bör ses som ett 

samlingsbegrepp som omfattar hela skogsskötselsystemet blädningsbruk och 

vissa anpassade delar av trakthyggesbruket. Vi har försökt göra 

avgränsningarna så att så många som möjligt ska kunna se definitionen som 

meningsfull och användbar. Vår förhoppning är att definitionen ska vara enkel 

att förstå och att den ska vara till nytta för det svenska skogsbruket. 

Arbetet med definitionen beskrivs i en rapport som vi nu remitterar. Alla som 

vill är välkomna att lämna synpunkter. Vi ber om svar senast 10 maj 2021. 

Yttranden kan skickas per e-post till registrator@skogsstyrelsen.se  Märk 

svaret med Hyggesfritt skogsbruk 

Remissdokumenten kommer att finnas tillgängliga under hela remisstiden på 

Skogsstyrelsens hemsida.  

Med vänliga hälsningar 

 

Dan Rydberg 

Enhetschef, Skogsstyrelsen 

                 Carl Appelqvist 

                 Skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen 

Bilagor 

1. Rapport Hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsens definition. 

mailto:registrator@skogsstyrelsen.se
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Kopia till 

Registrator 

Sändlista 
BillerudKorsnäs Skog  infoskog@billerudkorsnas.com 

Birdlife Sverige  info@birdlife.se 

Broman Nils  nils.broman@norra.se 

Friluftsfrämjandet  info@friluftsframjandet.se 

Fortifikationsverket fortv@fortifikationsverket.se 

GS-facket  kontakt@gsfacket.se 

Hav och vattenmyndigheten  havochvatten@havochvatten.se 

Hembygdsföreningen  info@hembygdsforbundet.se 

Holmen Skog info@holmenskog.com 

Hushållningssällskapet info@hushallningssallskapet.se 

Jordens vänner info@jordensvanner.se 

Koncessionssamebyarnas intresseförening  konc.samebyarna@gmail.com 

KSLA akademien@ksla.se 

LRF  registrator@lrf.se 

Länsstyrelsen Jönköpings län  jonkoping@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Västernorrlands län vasternorrland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Västmanlands län vastmanland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Västragötalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Mellanskog  info@mellanskog.se 

Naturskyddsföreningen  remisser@naturskyddsforeningen.se 

Naturturismföretagen  info@naturturismforetagen.se 

Naturvårdsverket  registrator@naturvardsverket.se 

Renägarförbundet renagarforbundet@biegga.com 

Riksantikvarieämbetet  registrator@raa.se 

Samernas riksförbund  info@sapmi.se 

Sametinget  kansli@sametinget.se 

SCA  info.skog@sca.com 

Skogforsk skogforsk@skogforsk.se 

Skogsentreprenörerna SE  se@skogsentreprenorerna.se 

Skogsindustrierna  remiss@skogsindustrierna.org 

Skogssällskapet karin.fallman@skogssallskapet.se 

Skydda skogen  info@skyddaskogen.se 

Skåneskogen AB  al@skaneskogen.se 

SLU  registrator@slu.se 

Statens fastighetsverk  sfv@svf.se 

Statens jordbruksverk jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Stora Enso Skog AB  skog.remiss@storaenso.com 

Sveaskog  kundcenter@sveaskog.se 

Svensk Torv  info@svensktorv.se 

Sveriges Jordägarförbund  kansli@jordagarna.se 

Svenska Jägareförbundet  remiss@jagareforbundet.se 

Svenska kyrkan  kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se 

Svenskt Friluftsliv  info@svensktfriluftsliv.se 

Sveriges allmänningars förbund info@sasf.se 

mailto:infoskog@billerudkorsnas.com
mailto:info@friluftsframjandet.se
mailto:konc.samebyarna@gmail.com
mailto:remiss@skogsindustrierna.org
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Södra  info@sodra.com 

WWF  info@wwf.se 

Västerbottens allmänningsförbund anders.pettersson@allmskog-ac.nu 

 

mailto:info@wwf.se
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Förord 

Debatten i Sverige kring andra skogsbrukssätt än trakthyggesbruk har under lång 

tid varit laddad och det finns stora åsiktsskillnaderna kring hyggesfritt skogsbruk. 

Att åsikterna går isär förefaller åtminstone delvis bero på att olika intressenter 

lägger olika innebörd i begreppet. Det är bakgrunden till Skogsstyrelsens slutsats 

att det behövs en tydligare definition. En definition behövs för att skapa 

förutsättningar för en mer konstruktiv dialog, undvika onödiga missförstånd och 

för att möjliggöra uppföljningar 

Under 2020 har Skogsstyrelsen tillsammans med SLU gjort studier som ligger till 

grund för definitionen. Arbetet har bestått av litteraturstudier, frågor till forskare 

och praktiskt verksamma i andra länder, och ett antal fokusgrupper där olika 

intressentgrupper fått diskutera och ge sin bild av vad hyggesfritt skogsbruk är. I 

vissa avseenden skiljer sig uppfattningen mellan olika intressentgrupper, i andra 

avseenden är det god samsyn kring vad som bör ingå i begreppet. 

Det finns många olika skäl för att bedriva hyggesfritt skogsbruk, vilket gör 

begreppet mångfacetterat och svårt att inordna i den ordinarie 

skogsskötselnomenklaturen. Vi har dragit slutsatsen att hyggesfritt skogsbruk bör 

ses som ett samlingsbegrepp som omfattar hela skogsskötselsystemet 

blädningsbruk och vissa anpassade delar av trakthyggesbruket. 

Vi har försökt göra avgränsningarna så att så många som möjligt ska kunna se 

definitionen som meningsfull och användbar. Vi har därefter stämt av realismen i 

avgränsningarna med ett antal sakkunniga inom skogsskötsel och lagtillsyn. Detta 

för att inte göra avgränsningar som i onödan begränsar möjligheten att bedriva 

hyggesfritt skogsbruk. Vår förhoppning är att definitionen ska vara enkel att förstå 

och att den ska vara till nytta för det svenska skogsbruket. 

Skogsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med kunskap i detta 

arbete. Framför allt vill vi tacka alla medverkande i fokusgrupperna. Detta hade 

inte gått att göra utan er medverkan. Tack även till Sveriges lantbruksuniversitet 

för en värdefull samverkan i arbetet. 

 

Göteborg 2021-03-08 

 

Dan Rydberg 

Enhetschef, Skogsstyrelsen 

 

Carl Appelqvist 

Skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen  
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Sammanfattning 

Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag från regeringen att verka för att 

kunskapen om och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk ska öka. Ett problem 

har varit att det inte har funnits någon tillräckligt beskrivande och accepterad 

definition av begreppet. Det har inneburit att det ibland har varit svårt att föra en 

diskussion om hyggesfritt skogsbruk. Inte sällan har olika aktörer och intressenter 

haft så skilda bilder av vad man avser att man talat förbi varandra. Bristen på 

definition har även gjort det svårt att mäta och följa upp omfattningen av 

hyggesfritt skogsbruk. 

Skogsstyrelsen redovisar därför här en sådan definition. Förhoppningen är att de 

beskrivna problemen därmed till stor del ska vara avhjälpta. I denna rapport 

beskrivs även en definition av hygge. 

Själva definitionen består av en mening. I ett antal stödtexter konkretiseras sedan 

de begrepp definitionen är uppbyggd av. I rapporten finns även ytterligare 

förtydliganden och beskrivningar av resonemangen bakom definitionerna. 

Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk 

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen 

sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kala 

ytor. 

Förklaringar 

Formuleringen att marken alltid är trädbevuxen innebär att: 

• Markägaren har en intention att långsiktigt bruka skogen hyggesfritt. 

• 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 finns dock, se nedan. 

Formuleringen utan att det uppstår några större kala ytor innebär att: 

• Vid luckhuggning får inte en enskild luckas storlek överstiga 0,25 hektar. 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. 

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 de två punkterna ovan måste minst 25 träd per hektar, som är minst 

10 meter höga, lämnas att ingå i det nya beståndet (utöver kantzoner och hänsynsytor). I 

ädellövskog är motsvarande krav minst 5 träd per hektar. 
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Ytterligare förklaringar 

Skogsmark med produktionsmål innebär produktiv skogsmark där skogsägarens mål är att 

producera virke. I nuvarande målklassningssystem innebär det antingen målklass PG eller 

PF/K. 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. 

Att skogens täthet överstiger den volym som anges i skogsvårdslagstiftningens 5§-kurva, 

se nedan, avser i detta sammanhang alla trädslag. Om volymen understiger 5§-kurvan så 

inträder normalt föryngringsskyldighet. Då anses också skogskontinuiteten vara bruten. 

För att skogen ska nå upp till 5§-kurvans nivå krävs det att trädhöjden är minst 10 meter. 

5§-kurvan är ett lägsta täthetskrav för hyggesfritt skogsbruk. Åtgärder som främjar 

skogens utveckling, som gallring eller blädning, innebär att skogens täthet ska vara över 

den volym som anges i skogsvårdslagstiftningens 10§-kurva. Åtgärder som är 

ändamålsenliga för återväxt av ny skog kan däremot under en begränsad tid innebära att 

skogens täthet ligger under 10§-kurvan. 

Begränsad tid innebär att tiden inte ska vara längre än vad som är motiverat för att få en 

föryngring samtidigt som marken är trädbevuxen. 

 

Skogsstyrelsens definition av hygge: 

Ett hygge är föryngringsavverkad skogsmark som är större än 0,25 hektar och där 

det finns en återväxtskyldighet. 

Förklaringar: 

• Med föryngringsavverkning avses annan avverkning än sådan som främjar skogens 

utveckling och som inte har till syfte att skogsmarken ska tas i anspråk för annat 

ändamål än virkesproduktion. (SKSFS 2015:3) 

• Återväxtskyldigheten inträffar då skogens täthet understiger 

skogsvårdslagstiftningens 5§-kurva och upphör när man har en etablerad föryngring.  

o En etablerad föryngring anses vara uppnådd då huggningsklass K2 övergår 

till huggningsklass R1. För närvarande anses detta ha skett när en godkänd 

föryngring passerat senaste tidpunkt för hjälpplantering (normalt 2 år efter 

plantering).  

o För naturlig föryngring anses övergången från K2 till R1 ha skett när en 

godkänd föryngring har överlevt åtminstone två växtsäsonger. 
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Huggningsklasserna är beskrivningar för skogens utvecklingsstadium, där K2 står för 

kalmark som har föryngrats och R1 för röjningsskog lägre än 1,3 meter.  

Process 

Arbetet med definitionerna har gjorts i samverkan mellan Skogsstyrelsen och 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Skogsstyrelsen har haft huvudansvaret och 

SLU har som sektorsuniversitet bidragit med kunskap och organiserat 

deltagandeprocesser. I arbetet har ett flertal intressenter med olika kompetenser 

deltagit och bidragit med sin syn på innebörden av hyggesfritt skogsbruk.  

Begreppet hyggesfritt skogsbruk används av många både inom och utanför 

skogssektorn. Hyggesfritt skogsbruk ses av många som ett viktigt komplement till 

det i vårt land dominerande trakthyggesbruket. Det finns många olika motivtill att 

välja hyggesfritt skogsbruk, vilket innebär att olika intressenter och aktörer ofta 

lägger olika betydelse i begreppet. Av det skälet har definitionsarbetet präglats av 

ett närmast sociologiskt perspektiv. 

Vi som hållit samman definitionsarbetet har försökt sätta oss in i de olika 

intressenternas respektive perspektiv och försöka förstå vad de lägger i begreppet 

hyggesfritt skogsbruk? Med det som underlag har vi sedan försökt formulera en 

definition som tillräckligt väl ska kunna tillgodose så mångas perspektiv som 

möjligt. Vi har relaterat begreppen i definitionen till etablerade skogliga termer 

och slutligen gjort ett antal avväganden och anpassat definitionen så att den även 

ska vara praktiskt möjlig att tillämpa. 

Svenska FSC har i sin nya skogsbruksstandard beskrivit begreppet 

kontinuitetsskogsbruk. Detta begrepp är snävare än hyggesfritt skogsbruk med 

huvudsyftet att långsiktigt bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala 

värden. Skogsstyrelsen anser att begreppen kontinuitetsskogsbruk enligt FSC och 

hyggesfritt skogsbruk kompletterar varandra.  

Enligt definitionen är hyggesfritt skogsbruk inte ett skogsskötselsystem utan ett 

samlingsbegrepp med den gemensamma nämnaren att marken alltid är 

trädbevuxen utan att det uppstår några större kala ytor. Ett sådant begrepp bör 

kunna användas för många trädslag. Därför har vi valt att inkludera inte bara 

skötselsystemet blädningsbruk, som gynnar skuggföredragande trädslag, utan 

även delar av trakthyggesbruket, bland annat luckhuggning och högskärmar, där 

anpassningar gjorts för att hela tiden ha en bibehållen skogskänsla. 

Skogsstyrelsen har för avsikt att utvärdera definitionen av hyggesfritt skogsbruk 

om fem år. Dels för att följa upp om den möjliggjort en bättre uppföljning av hur 

mycket hyggesfritt skogsbruk som bedrivs, dels för att följa upp om den bidragit 

till det förtydligande som varit avsikten och inte lett till negativa konsekvenser för 

skogsskötseln. 
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Summary 

The Government has assigned the Swedish Forest Agency (SFA) to develop and 

increase the use of non-clearcut forestry in Sweden. The absolute bulk of Swedish 

forestry is based on clearcutting regimes, and non-clearcut forestry in its various 

forms is seen as an important complement. 

Since the term “non-clearcut forestry” often is used in a diverse set of meanings, 

the SFA saw the need to define the term, mainly to better facilitate a constructive 

dialogue concerning non-clearcut forestry, but also to enable the production of 

meaningful and high quality statistics. The work has been done in collaboration 

between SFA and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). 

In a preparatory work several numbers of forest-related stakeholders were invited 

to participate in a set of focus-groups. Each of the groups discussed their 

understanding of the concept “non-clearcut forestry”. It turned out that the 

stakeholders mainly agreed on the basic understanding of the concept, although 

there were major differences concerning many of the details. The results from the 

focus-groups are reported separately by SLU. 

Based on the results of the focus groups, the SFA then developed the definition. 

Due to the different views of the stakeholders, it turned out necessary to include 

all methods of selection forestry and some methods normally related to clearcut 

forestry. 

Definition of Non-clearcut forestry: 

Non-clearcut forestry on forest land intended for wood production implies that the 

forest is managed in such a way that the land always has a tree cover, without any 

larger clear areas. 

Explanations: 

The term always has a tree cover means that 

• The forest owner has a long term intention to manage the forest area with non-

clearcut forestry. 

• At all times there are trees at least 10 meters in height, and the forest’s density is 

at least equivalent to the level demanded by the §5-curve in the Forestry Act. A 

few exceptions are given below. 

The term without any larger clear areas means: 

• In gap cutting, the maximum size of a gap is 0.25 hectare. When a system of gaps 

is used to regenerate an area, the average forest density must not be less than 

stipulated by the §5-curve. 

• When shelterwood is used for regenerations purposes, the density of the 

overstory must initially fulfil the minimum densities demanded by the §5-curve. 

Over time, the overstory may then be thinned out as described below. 

Exceptions from density requirements of the §5-curve: 
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• A new gap can be cut contiguously to a previously created gap when regeneration 

has been established in the latter and has reached a minimum height of 2.5 

meters. 

• When acceptable regeneration has been established under a shelterwood, the 

overstory may be thinned out to half the density required by the §5-curve. When 

the regeneration has reached a height of at least 2.5 meters, the overstory may be 

removed. 

In the exceptions above, at least 25 trees per hectare which are at least 10 meters tall must 

be retained for inclusion in the new stand (in addition to buffer strips and retention 

patches). In nemoral forests (oak, beech, etc.) the corresponding requirement is at least 5 

trees per hectare. 

Further explanations 

The term forest land intended for wood production means forest land where the owner’s 

intention is to conduct production forestry. Forest land set aside for conservation, either 

formally or through voluntary set-asides, is not included. Corresponding measures on 

such lands are instead classified as various forms of conservation management. 

For the meaning of density which is at least equivalent to the level demanded by the §5-

curve in the Forestry Act, please see the diagram below. All tree species should be 

included in that assessment. If the volume is less than the §5-curve, it normally means 

that there is a legal obligation to regenerate. At such a point, the forest-continuity is also 

normally considered broken. To qualify for the §5-curve density, the trees must be at least 

10 meters tall. The §5-curve gives the lowest acceptable density for non-clearcut forestry. 

Measures that promote the development of the existing stand, such as thinning or 

selection forestry, should have densities at least equivalent to the level given by the §10-

curve. Measures aiming at regenerating the forest can for a limited time result in a density 

lower than that in the §10 curve. 

By a limited time is meant a time not longer than what is justified to achieve an 

acceptable regeneration under a cover of trees. 
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1 Bakgrund 

1.1 Hyggesfritt skogsbruk och skogspolitiken 

Den skogspolitik som infördes 1993 syftade bland annat till att man genom 

avregleringar för skogsägarna skulle få ett mer mångfacetterat och varierat 

skogsbruk, inklusive variation i skogsskötselmetoder. Tidigare skogspolitik var 

mer ensidigt produktionsinriktad. En av avsikterna med den nya skogspolitiken 

var att gynna biologisk mångfald och mångfald i brukningsmetoder (prop. 

1992/93:226). 

I Skogsvårdsorganisationens Utvärdering av Skogspolitikens effekter, SUS  2001 

(Skogsstyrelsen 2002) konstateras att användningen av andra skogsbrukssätt än 

trakthyggesbruk ej ökat nämnvärt. I samma utvärdering konstateras också att 

föryngringsavverkning i trakthyggesbruket är den åtgärd som mer än alla andra 

påverkar biologisk mångfald i skogen. I rapporten från 2002 anges också att efter 

mer än 50 års trakthyggesbruk är det inte förvånande att vissa svårspridda arter 

som är beroende av lång skoglig kontinuitet missgynnas och är hotade i dagens 

skogslandskap. Allteftersom områden föryngringsavverkas minskar arealen 

kontinuitetsskog, det vill säga tidigare icke kalavverkad skog, i landet vilket 

troligen leder till en trivialisering av de svenska skogsekosystemen. I SUS 2001 

konstaterar man också att kunskapen om lämpliga skogsskötselmetoder för 

kontinuitetsskogar är begränsad och att forskning bör initieras för att utveckla 

sådana skötselmetoder. 

Mot bakgrund av detta, betonade regeringen i sin skrivelse till riksdagen (Skr. 

2003/04:39) behovet av alternativ till trakthyggesbruk och utvecklande av 

skötselmodeller för kontinuitetsskogar. 

Skogsstyrelsen har sedan 2005 samlat in kunskap om hyggesfritt skogsbruk och 

kontinuitetsskogar inom ramen för treåriga projekt. Under 2005 till 2007 

genomfördes den första projektfasen som tar sin grund i SUS 2001 och behovet 

att hitta skogsskötselalternativ för att bevara de naturvärden som är kopplade till 

kontinuitetsskogar. Detta projekt handlade framför allt om att utreda definitioner, 

utveckla metoder för identifiering av kontinuitetsskogar, föreslå och utveckla 

skötsel- och avverkningsmetoder för dessa, samt utreda ekonomiska och 

produktionsmässiga konsekvenser av att tillämpa de skötselmetoder som 

utvecklats. Projektfas två bedrevs under åren 2008 till 2010. I detta projekt låg 

tyngden på att utveckla kunskaperna inom kontinuitetsskog och hyggesfritt 

skogsbruk och på att ta fram riktlinjer och rekommendationer för Skogsstyrelsens 

arbete. Projektfas tre pågick från 2011 till 2013. I denna fas låg tyngdpunkten på 

att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk utifrån 

ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter. De övergripande 

effektmålen var att öka medvetenheten och kunskapen om hyggesfritt skogsbruk, 

och att utveckla arbetssätt som kan bidra till att hyggesfritt skogsbruk ökar där 

detta är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller med hänsyn 

till rekreationsvärden och rennäring. 

Resultat från projekten finns redovisade bland annat i rapporter och meddelande 

från Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen 2004, 2008:1, 2008:7, 2008:19, 2008:20, 
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2008:21, 2008:22, 2008:23, 2008:24, 2010:9, 2011, 2012) samt i en policy för 

hyggesfritt skogsbruk (Skogsstyrelsen 2010). 

Efter 2014 har Skogsstyrelsen haft regeringsuppdrag och anvisades medel för att 

fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk utifrån 

ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter samt informera om och ge 

råd om hyggesfritt skogsbruk. 

1.2 Hur vi hittills definierat hyggesfritt skogsbruk 

Skogsstyrelsen har sedan i slutet av 90-talet arbetat med olika begrepp som 

innebär skogsbruk utan kalhyggen. Skogsstyrelsen definierade första gången 

kontinuitetsskogar i SUS 2001 som: ”Skogar som under mycket lång tid varit 

trädbevuxna och tidigare aldrig kalhuggits” (Skogsstyrelsen 2002). Ett par år 

senare definierade Skogsstyrelsen kontinuitetsskogar på detta sätt: ”Områden som 

varit kontinuerligt trädbevuxna utan väsentliga trädslagsbyten sedan år 1700, det 

vill säga de naturvärdesmässigt potentiellt mest värdefulla ej kalavverkade 

skogarna” (Skogsstyrelsen 2004). Skogsstyrelsen kom ett par år senare att arbeta 

om denna definition (Skogsstyrelsen 2008:1): ”skog med arter vars förekomst 

förklaras av att det under lång tid funnits lämpliga skogsmiljöer och substrat i 

just denna skog eller i dess närhet”. Tanken var att dessa mer känsliga 

skogsmiljöer med lång trädkontinuitet skulle skötas med en fortsatt 

trädkontinuitet. Det fanns ett antal skogsskötselprinciper som inte omfattar kala 

ytor som inte riktigt platsade in det naturvårdande begreppet 

kontinuitetsskogsbruk. Det är en bakgrund till att begreppet ”Hyggesfritt 

skogsbruk” introducerades. 

I och med Skogsstyrelsens policy för hyggesfritt skogsbruk 2010 formulerades en 

första definition: ”Med hyggesfritt skogsbruk menas här ett brukande i enlighet 

med skogsvårdslagens regler utan att skogen kalavverkas. Det innebär att marken 

är kontinuerligt bevuxen med träd med ett virkesförråd som normalt överstiger 

den ungefärliga nivå som anges i bilagan till allmänna råd till 10 § 

skogsvårdslagen, i vissa fall med en lägsta nivå enligt 5 § i nämnda bilaga” 

(Skogsstyrelsen 2010). 

Det förekommer även en annan beskrivning av begreppet i Skogsstyrelsens 

Kunskapsplattform för skogsproduktion: ”Exempel på hyggesfritt skogsbruk är 

blädning, plockhuggning och måldiameterhuggning. Anpassningar inom 

trakthyggesbruket såsom överhållen högskärm kan också inräknas.” 

(Skogsstyrelsen 2016). 

Omkring år 2017 förenklades definitionen av hyggesfritt skogsbruk till följande: 

”Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det 

innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna 

innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar” 

Denna definition förekommer bland annat på Skogsstyrelsens hemsida och i 

Future Forests rapport om debatten om hyggesfritt skogsbruk (Espmark 2017). 
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1.3 Andra definitioner 

Svenska FSC har i sin nya standard (FSC Sverige 2020) beskrivit begreppet 

kontinuitetsskogsbruk. I standarden beskrivs hur en del av marken kan brukas 

genom kontinuitetsskogsbruk. I den nya skogsbruksstandarden försöker man även 

reda ut begreppen. Man skiljer mellan hyggesfritt skogsbruk, som beskrivs som 

bredare och ha flera olika syften, och kontinuitetsskogsbruk som i huvudsak ska 

bidra till utveckling av naturvärden och/eller sociala värden. 

”Kontinuitetsskogsbruk (Continuous cover forestry): Ett brukande med mål att 

hålla marken kontinuerligt bevuxen med träd och där brukandet underhåller eller 

utvecklar skogens skiktning. Kontinuitetsskogsbruk är en form av hyggesfritt 

skogsbruk. Med hyggesfritt skogsbruk menas ett brukande utan att skogen 

kalavverkas, det vill säga att marken är kontinuerligt bevuxen med träd och att 

beståndet har en viss lägsta slutenhet.”  

Till exempel kan frö- och timmerträdställningar, luckhuggning och skärmträd 

ingå i ett hyggesfritt skogsbruk, men dessa räknas inte som 

kontinuitetsskogsbruk.” (FSC Sverige 2020). 

I den nya skogsbruksstandarden finns krav på en anpassad skötsel, där bland annat 

kontinuitetsskogsbruk eller luckhuggning med naturlig föryngring kan tillämpas. 

Detta beskrivs närmare i standarden under princip 6 i skogsbruksstandarden – 

Miljöpåverkan (6.5.2). 

Det europeiska Pro Silva-nätverket har ingen strikt gemensam definition för 

hyggesfritt skogsbruk. Inom närverket koncentrerar man sig på ett antal 

grundprinciper. Begreppet ”naturnära skogsbruk” (Pro Silva principles 2012) kan 

bedömas införlivas under Pro Silvas principer. Principerna bygger på att man vid 

skogsbruk bevarar och nyttjar skogens ekosystem på ett sådant sätt att ekologiska 

och socioekonomiska funktioner är hållbara och lönsamma över tid. 

“Lübeck-modellen” är ett koncept för skogsbruk som utvecklats för staden 

Lübecks stadsskogar på 90-talet. Den har en ganska strikt definition och 

innebärande bland annat: Selektiv avverkning av enskilda träd när de nått en given 

måldiameter, eventuella luckor får inte vara större än 0,25 hektar, naturlig 

föryngring är alltid huvudspåret, plantering görs bara undantagsfall och då bara 

med inhemska trädslag, skadade träd kan gallras bort – däremot ska gallring inte 

användas för att minska konkurrensen mellan träd, 10 % av träden ska lämnas "för 

evigt", 10 % av arealen lämnas orörd som referens samt kalhyggen är förbjudna, 

liksom gödsling, röjning, bränning av biomassa, dikning och utfordring av vilt 

(Skogskunskap 2021). 

Naturkultur-metoden (Hagner 2007) betraktas som en hyggesfri metod men kan 

resultera i något som kan betraktas som kalhyggen eftersom de enskilda trädens 

ekonomiska mognad starkt styr uttaget. Om många träd är ekonomiskt mogna så 

kommer många träd att huggas. Luckornas storlek definieras inte i Naturkultur-

metoden. 

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har tagit fram en egen definition som 

beskriver det hyggesfria skogsbruket i tre punkter: 



RAPPORT 2021/XX 
 

14 

• Skogens täthet måste överstiga en viss trädmassa (virkesvolymen ska vara 

större än den som beskrivs av 5§-kurvan i skogsvårdslagen) 

• Luckor med kalmark får inte vara större än 0,5 hektar 

• Ungskogen måste ha en medelhöjd på minst 2 meter innan överståndare 

avverkas.  

Naturskyddsföreningen har inte definierat hyggesfritt skogsbruk skarpt, men 

beskriver det så här i en faktaruta i rapporten Skogsbruk utan hyggen 

(Naturskyddsföreningen 2010): ”Hyggesfritt skogsbruk är ett sammanfattande 

namn för system för skogsskötsel som låter skogsmarken vara kontinuerligt 

beskogad genom olika former av selektiv avverkning”. Naturskyddsföreningen 

skriver även att ”Hyggesfritt skogsbruk, eller kontinuitetsskogsbruk som det kallas 

med ett fackuttryck, innebär avverkning av utvalda träd, utan att hela skogen 

avverkas”. (Naturskyddsföreningen 2019). 

1.4 Varför vi behöver en tydligare definition 

Det finns både för- och nackdelar med att utforma en tydligare definition för 

hyggesfritt skogsbruk. Intentionen med skogspolitiken är som beskrivs ovan att 

skogsbruket utvecklas så det blir mer mångfacetterat och varierat, inklusive en 

större variation i skogsskötselmetoder. Att definiera alltför snäv kan resultera i att 

många goda idéer om ett varierat skogsbruk inte ryms i definitionen och därmed 

inte kommer till användning. Å andra sidan kan en för vid definition göra att 

skillnaden inte blir så stor jämfört med traditionellt trakthyggesbruk och därför 

inte heller bidrar till den ökade variation av skogsbruksmetoder som eftersträvas. 

Skogsstyrelsen anser att hyggesfritt skogsbruk är ett komplement till 

trakthyggesbruket som kan tillämpas där det är lämpliga förutsättningar och där 

det bidrar till att uppfylla skogsägarens mål. Avsikten är inte att ersätta 

trakthyggesbruket med hyggesfritt skogsbruk. Trakthyggesbruket är rationellt och 

effektivt. Det kommer att vara det dominerande sättet att sköta skogen även i 

framtiden och det finns goda möjligheter att variera skogsbruket även inom ramen 

för trakthyggesbruket. Avsikten är inte heller att lägga någon värdering i vad som 

är bäst. Ibland passar traditionellt trakthyggesbruk bättre och ibland passar ett 

hyggesfritt brukande bäst. Inom ramen för vad som är biologiskt möjligt är det 

skogsägarens mål som avgör vilka metoder som kommer till användning i olika 

sammanhang och metoderna kan varieras på många sätt oavsett om de räknas som 

hyggesfria eller inte. 

I Skogsstyrelsens arbete med rådgivning och information om hyggesfritt 

skogsbruk kommer ibland kritik för att det inte på ett tydligare sätt framgår vad 

som ryms i begreppet. Att det ”inte leder till kala hyggen och att skogskänslan 

blir kvar”, blir många gånger för subjektivt. En del ser den fullskiktade 

blädningsskogen framför sig och andra ser något annat. Det blir även svårt att 

följa upp hur mycket hyggesfritt skogsbruk som bedrivs om det saknas tydliga 

gränser för vad som räknas in i begreppet. 

Under 2018 gjordes en utvärdering av Skogsstyrelsens arbete med hyggesfritt 

skogsbruk, IVL-rapport U6063 (opublicerad). I denna rapport beskrevs det som en 
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brist att Skogsstyrelsen saknade en tydlig definition för hyggesfritt skogsbruk. 

Man säger i rapporten att det inte är möjligt att på ett ändamålsenligt sätt mäta och 

följa upp måluppfyllelsen för det uppdrag vi har utan en tydlig definition. 

Hyggesfritt skogsbruk är ett begrepp som används av många intressenter och 

aktörer inom skogssektorn och även av allmänheten. Det ses av många som ett 

viktigt komplement till det i vårt land dominerande trakthyggesbruket och det kan 

finnas många olika motiv för att välja hyggesfritt skogsbruk. Just att motiven för 

hyggesfritt skogsbruk är så olika innebär att många intressenter, aktörer och även 

inom skilda utbildningsdiscipliner, lägger olika betydelse i vad hyggesfritt 

skogsbruk är. Arbetet med att definiera hyggesfritt skogsbruk har av de skälen 

dominerats av ett närmast sociologiskt perspektiv. Av den anledningen har vi 

försökt samla intressenter och aktörer och försökt förstå deras respektive 

perspektiv. Vi har ställt oss frågan: Vilka är deras utgångspunkter för att den 

innebörd de lägger i hyggesfritt skogsbruk? Med det som underlag har vi sedan 

försökt formulera en definition som tillräckligt väl ska kunna tillgodose så mångas 

perspektiv som möjligt. Vi har relaterat begreppen i definitionen till etablerade 

skogliga termer och slutligen gjort ett antal avväganden och anpassat definitionen 

så att den även ska vara praktiskt möjlig att tillämpa.  

Även om det finns nackdelar med en tydligare definition och att det är svårt att ta 

fram en definition som ska kunna fungera i hela landet, har vår bedömning varit 

att fördelarna vägt över. Vår avsikt är att definitionen ska vara enkel att förstå och 

ta hänsyn till vad skogssektorns olika intressenter lägger i begreppet.   
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2 Skogsskötselns systematik och 
nomenklatur 

I detta kapitel gör vi en kort genomgång av befintlig skogsskötselnomenklatur för 

att förklara begreppet hyggesfritt skogsbruk i ett sammanhang. Texten är till 

största delen hämtad från Skogsskötselserien, kapitel 1, Skogsskötselns grunder 

och samband (sidorna 10–16) (Albrektsson med flera 2012). Till viss del är texten 

från Skogsskötselserien nedkortad och omskriven. Vissa tillägg har också gjorts. 

Skogsskötsel kan ske enligt tre olika huvudprinciper: högskogsskötsel, 

lågskogsskötsel och medelskogsskötsel- och på tre nivåer: åtgärd, metod och 

system. Skötseln kan ske antingen i form av trakthyggesbruk eller av 

blädningsbruk. Olika skogsbruksfilosofer kan också vara vägledande.  

Skogsskötsel för ett uthålligt brukande av skogen kan systematiseras och 

definieras på många olika sätt. Det finns därför inte bara en enda generell princip 

för terminologin inom skötselområdet, utan varje författare väljer normalt sitt eget 

system baserat på sina egna syften.  

Högskogsskötsel innebär att träden får växa ut till full höjd innan de avverkas. 

Denna skötsel dominerar helt i svenskt skogsbruk. De andra principerna, 

lågskogsskötsel och medelskogsskötsel beskrivs därför inte närmare här. 

2.1 Skogsskötselns delar 

Helst vill man kunna definiera skogsskötselåtgärder enkelt, entydigt, objektivt, 

mätbart och oberoende av person. Det betyder bland annat att man bara bör utgå 

från vad som kan observeras i skogen, utan att ta hänsyn till vad någon tänkt, 

exempelvis syftet med åtgärden. Begreppen bör inte heller vara alltför vida, så att 

det inom en och samma benämning ryms olika åtgärder. Skogsskötsel kan indelas 

i flera olika nivåer. Den lägsta nivån är de enskilda skogsskötselåtgärderna och 

den högsta nivån är skogsskötselsystemen, det vill säga det som även kallas 

skogsbrukssätt. Mellan dessa nivåer finns skogsskötselmetoderna. Vid sidan av 

denna indelning finns dessutom olika skogsbruksfilosofer.  

2.1.1 Skogsskötselåtgärder och beståndets tillstånd 

Exempel på åtgärder är olika föryngringsåtgärder såsom markberedning, och 

plantering, och avverkningar såsom röjning och gallring. Historiskt är det 

egentligen bara avverkningarna som skapat någon större oreda i debatten därför 

att det inte gått att enas om vilka principer som ska användas för att klassificera 

dem.  

Avverkningar. Den första indelningsgrunden som användes var hur 

avverkningen utfördes. Det fanns då två olika dimensioner för klassificering av 

avverkningar: luckstorlek och utglesningsgrad. Luckstorleken beskriver hur stora 

luckor som avverkningen skapat i beståndet, medan utglesningsgraden beskriver 

hur stor andel av träden som avverkats i beståndet och hur många som står kvar. 

Tyvärr är gradienterna ”luckstorlek” och ”utglesningsgrad” inte direkt jämförbara 

med varandra. Det går inte att klassificera en avverkning enligt båda gradienterna 
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samtidigt, bortsett från kalhuggning och orörd skog som hamnar i ändpunkterna 

på båda axlarna. Detta skapade tidigt problem i diskussionen om kalhuggning, 

blädning och gallring. Kalhuggning och blädning ansågs skilja sig genom 

luckstorleken: ”kalhuggning = stor lucka”, ”blädning = liten lucka”. Kalhuggning 

och gallring ansågs skilja sig genom utglesningsgraden. Hur skulle då gallring och 

blädning kunna skiljas åt? För att kunna skilja mellan röjning och gallring, 

gallring och skärmföryngring, och framförallt mellan gallring och blädning blev 

man tvungen att komplettera med information om skogens utvecklingsstadium. 

Svårigheten var att det ofta var omöjligt att i fält avgöra vilken av gradienterna 

som skulle användas. Dessutom blandades åtgärder och system ofta ihop. 

Lösningen på problematiken ligger i att utgå från vad som finns kvar istället för 

hur avverkningen utförts, vad som tagits bort. En kalhuggning känns ju igen på att 

det är ett kalhygge efteråt, inte på exakt hur många träd som avverkats. Detsamma 

gäller när vi ställer en skärm eller lämnar fröträd. Vi känner igen åtgärden på hur 

det ser ut efteråt. Det blir då inte en gradient på själva uttagen, utan på det 

kvarvarande beståndets täthet. Men för att kunna beskriva hur skogen ser ut, 

behövs – förutom uppgift om beståndets täthet – även information om 

beståndsformen.  

Beståndsform. Med beståndsform avses skogens höjdskiktning. Det finns 

naturligtvis ett oändligt antal teoretiskt möjliga höjdskiktningar, men i samband 

med skogsskötsel brukar man normalt bara urskilja tre huvudtyper och en 

samlingsform: 

• Enskiktat bestånd – alla träd är ungefär lika höga och det finns ett tydligt 

krontak  

• Tvåskiktat bestånd – två från varandra tydligt avgränsade höjdskikt, ett 

överbestånd och ett underbestånd, med var sitt krontak (vanligen är dessa 

bestånd en övergångsfas i trakthyggesbruket) 

• Fullskiktat bestånd – träd av alla eller nästan alla höjder blandade med 

varandra, ett tydligt krontak saknas, det finns fler små träd än stora 

• Flerskiktat bestånd – ett samlingsnamn för bestånd som varken är en-, två- 

eller fullskiktade. 

I svenskt skogsbruk brukar det vara underförstått att skogen är enskiktad. Därför 

anges sällan beståndsformen.  

Slutenhet. För enskiktade och tvåskiktade bestånd kan beståndsformen vanligen 

urskiljas tydligt, även om slutenheten är ganska låg. I fullskiktade bestånd krävs 

högre beståndstäthet, eftersom det måste finnas så många träd att det verkligen 

kan finnas ”träd av alla höjder”  

Om skogsskötselåtgärder definieras enligt ovan, blir blädning och gallring delvis 

samma sak, det vill säga en utglesning av skogen. Men skogen har olika 

beståndsform efter avverkningen: om skogen efter avverkningen är enskiktad, så 

var det en gallring; om den är fullskiktad så var det en blädning. Skillnaden 

mellan skärmställningar (föryngringsavverkning) och gallring blir däremot, precis 
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som i skogsvårdslagen, en fråga om det kvarvarande beståndets täthet. Hittills har 

det inte funnits någon tydlig, mätbar gräns mellan vad som är skärmställning 

respektive fröträdsställning. I stället har syftet fått avgöra namnet. Om 

huvudsyftet varit att beså marken med frön, har man sagt fröträd; om syftet varit 

att skydda föryngringen mot exempelvis frost, har man kallat det skärmställning. 

En definition som utgår från syftet blir direkt olämplig eftersom den kan göra att 

två identiska bestånd kan få olika benämning och att två bestånd med helt olika 

utseende kan få samma benämning. Ett alternativ vore att använda gränsen för 

föryngringsplikt i skogsvårdslagen 5 §. Det skulle innebära att vi fick mätbara 

gränser mellan gallringsskog, skärmställningar, fröträdsställningar och kalmark 

som direkt går att koppla till täthetsgränserna i skogsvårdslagen 10 § och 5 §. 

Föryngring. Begreppet föryngring är tvetydigt eftersom det beskriver både de 

åtgärder som utförs och den plantskog som uppkommer. Skärmföryngring avser 

exempelvis ibland själva metoden för utglesning och avveckling av den gamla 

skogen till en täthet som understiger 10 § - linjen i skogsvårdslagen, och i andra 

sammanhang de plantor som etablerat sig i beståndet sedan ”skärmen” ställts. 

Tvetydigheten har man ibland försökt lösa genom att införa begreppet 

skogsförnyelse när man pratat om åtgärden, men ordet har aldrig fått något större 

gensvar i skogskretsar. De flesta säger fortfarande föryngring, och avser då 

omväxlande åtgärden och plantorna.  

2.1.2 Skogsskötselsystem – skogsbrukssätt  

Ett av skälen till att det alltid varit svårt att definiera olika skogsskötselsystem är 

att de egentligen inte finns annat än i våra tankar. Enligt skogsordlistan är ett 

skogsskötselsystem/skogsbrukssätt ett ”system enligt vilket skogsbestånd vårdas, 

skördas och ersätts med ny skog”. Skogsskötselsystemen fyller ändå en funktion 

genom att de hjälper oss att begränsa antalet tänkbara åtgärder vid olika tidpunkter 

och att komma ihåg det långsiktiga målet med åtgärderna. Skötselsystemen är 

tankemodeller som ska hjälpa oss att strukturera skogsskötseln. 

Indelningsgrunder. Redan för 100 år sedan hade man klart för sig att det finns 

två diametralt motsatta skogsskötselsystem: trakthyggesbruk och blädningsbruk. 

Däremot kunde man inte enas om enligt vilka kriterier de skulle särskiljas. Första 

indelningsgrunden var, precis som för enskilda åtgärder, hur avverkningen 

utfördes, det vill säga systemen antogs skilja sig åt genom det sätt på vilket 

skogen avverkades. Som tidigare nämnts finns det då två olika dimensioner, 

luckstorlek och utglesningsgrad. Eftersom normen i Sverige var kalhuggning 

använde man gradienten luckstorlek: ”stora luckor = kalhuggning”, alltså 

trakthyggesbruk; ”små luckor = blädning”. Ganska snart insåg man att det inte 

räckte. Det gick ju att slutavverka genom utglesning av skärm. Detta ledde till att 

gradienterna blev desamma som för avverkningsåtgärder, det vill säga både 

luckstorlek och utglesningsgrad, vilket skapade problem eftersom det var hela 

system man skulle klassificera och inte enskilda åtgärder. Hur skulle ett system 

klassificeras där avverkningen ibland skedde enligt utglesningskriteriet (gallring) 

och ibland med beståndsstora luckor (kalhyggen)? Man tvingades ställa upp 

hjälpkriterier av typen ”huvudskördens utseende”, ”avverkning av mogna träd”, 

osv. Men inte ens då fungerade det problemfritt. Man övergick till att utgå från 

föryngringssättet, det vill säga hur man avverkade för att få upp ny föryngring och 

under vilka förhållanden föryngringen växte upp. Föryngringsavverkningarna 
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klassades utifrån hur stor yta som skulle föryngras (det vill säga 

luckstorleksgradienten), alternativt utifrån hur beståndet gradvis glesades ut (det 

vill säga utglesningsgradienten). Problemet var att det fortfarande var svårt att 

skilja blädning från gallring. Hur skulle man veta om en gallring egentligen var 

inriktad på att få upp ny föryngring och alltså borde kallas blädning, och hur 

skulle skärm skiljas från blädning? Med det här synsättet var man dessutom 

tvungen att förutsätta att föryngringen var något som aktivt styrdes med 

avverkningen, vilket inte alltid är fallet.  

Det återstående alternativet är att göra som på andra håll i världen, det vill säga att 

indela skogsskötselsystemen efter den beståndsform (höjdskiktning) de 

upprätthåller. Skillnaden mellan trakthyggesbruk och blädningsbruk blir då 

entydig: 

Trakthyggesbruk är ett skogsskötselsystem som upprätthåller enskiktad skog. 

Systemet bygger på att en ny, jämnhög trädgeneration etableras inom en kort 

tidsperiod. Under uppväxten sköts skogen med röjning och gallring, bland annat 

med målet att ha ett bestånd med jämnstora träd, för att till slut avverkas, varpå 

hela processen upprepas. I samband med generationsväxlingen kan skogen 

tillfälligt vara tvåskiktad om föryngringen sker under fröträd eller skärm. 

Blädningsbruk är ett skogsskötselsystem för den fullskiktade skogen. Där sköts 

skogen med återkommande blädningar, det vill säga gallringen utförs så att 

skogen förblir fullskiktad. Uttaget i gallringarna inriktas främst mot de grövre 

träden, och återväxten förutsätts ske på naturlig väg utan aktiva åtgärder.  

2.1.3 Skogsskötselmetoder 

Med skogsskötselmetoder avses ett antal skötselåtgärder som kombineras på ett 

bestämt sätt under en kort tidsrymd. Två typiska exempel är föryngring under 

fröträd respektive under högskärm, vilka kan innefatta åtgärderna utglesning med 

förberedande huggning, markberedning och avverkning av fröträd eller skärmträd. 

Skogsskötselmetoderna är tankemodeller för att komma ihåg hur man tänkt sig att 

skogen skall skötas de närmaste åren.  

2.1.4 Skogsbruksfilosofier  

Utöver de tre nivåerna system, metoder och åtgärder har det från tid till annan 

florerat vad som enklast skulle kunna sammanfattas under begreppet 

”skogsbruksfilosofier”, det vill säga någon form av grundläggande moraliska eller 

filosofiska riktlinjer för hur skogsbruk bör bedrivas. Exempel på sådana filosofer 

är New Forestry, Pro Silva, Naturkultur och Continuous Cover Forestry. Det av 

Skogsstyrelsen myntade begreppet hyggesfritt skogsbruk samt 

kontinuitetsskogsbruk kan också räknas hit. Under 2020 har även FSC utvecklat 

begreppet kontinuitetsskogsbruk och lagt till det i sin skogsbruksstandard. Flera 

av dessa begrepp utvecklas mer i kapitel 5.3, koppling till andra definitioner.  

2.2 Några ytterligare begrepp 

Här följer en kort ordlista som förklarar några begrepp som används i rapporten. 

Dessa begrepp är hämtade från webbsidan Skogskunskap (www.skogskunskap.se)  
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Kontinuitetsskog: Skogsområde som varit bevuxet av träd under lång tid och inte 

kalhuggits. Inga väsentliga trädslagsbyten får heller ha skett. Kontinuitetsskogar 

har vanligen höga naturvärden.  

Pionjärträd: De trädslag som är först att på naturlig väg återbeskoga en kal yta. 

De karaktäriseras av snabb ungdomstillväxt, hög frosttålighet och god 

fröspridning. Exempel på pionjärträdslag är al, asp, björk, sälg och tall. 

Sekundärträd: Trädslag som har förmåga att bilda bestånd genom att smyga upp 

under ett befintligt krontak av t.ex. pionjärträd, och så småningom ta över 

herraväldet. De karakteriseras av långsam ungdomstillväxt, hög skuggtålighet, 

dålig frosttålighet, begränsad fröspridning och god förmåga att accelerera i tillväxt 

om det uppstår luckor i beståndet. Inhemska sekundärträdslag är bland annat alm, 

bok, gran och lind, i viss mån lönn och ask. 

Ädellövträd: Lövträd som ses som särskilt ekonomiskt och ekologiskt värdefulla. 

Till de inhemska ädla trädslagen räknas ek, bok, ask, alm, lind, lönn, fågelbär och 

avenbok.  

Ordinära lövträd (triviallövträd): Björk, al, asp, rönn, oxel och sälg 

Luckhuggning: Sätt att bruka skogen som innebär att små hyggen eller luckor 

huggs upp i skogen. Efter hand beskogas luckorna med naturlig föryngring. 

Luckorna kan också planteras.  

Plockhuggning: Plockhuggning innebär att man avverkar spridda träd i skogen 

utan gallring av mellanliggande partier.  

Måldiameterhuggning: Måldiameterhuggning innebär att träden avverkas när de 

når över en viss dimensionsgräns. Dimensionsgränsen kan sättas olika för olika 

trädslag och anpassas så att skogen inte blir glesare än att den kan antas ha en 

fortsatt god tillväxt.  

Höggallring: Avverkning där man glesar ut skogen genom att ta bort de största 

träden. Vid höggallring är medeldiametern på de uttagna träden större än 

medeldiametern i det kvarvarande beståndet. 
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3 Process 

Arbetet med att ta fram en tydligare definition för hyggesfritt skogsbruk har gjorts 

i samverkan mellan Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Skogsstyrelsen har haft huvudansvaret och SLU har som sektorsuniversitet 

bidragit med kunskap och organiserat deltagandeprocesser. 

 

De viktigaste arbetena som ligger till grund för definitionen är PM ”Definition, 

hyggesfritt skogsbruk” 2020-07-17, skriven av Johan Norman på Skogsstyrelsen 

(Bilaga 1) och (Future Forests 2021:1) som beskriver resultatet av det 

fokusgruppsarbete som genomfördes under våren 2020. 

 

Arbetet med PM ”Definition, hyggesfritt skogsbruk” har bestått av litteratur-

studier och intervjuer via e-post med tjänstemän och forskare, både i Sverige och i 

andra länder. Den största delen av arbetet har bestått av att gå igenom en mängd 

webbsidor, rapporter och artiklar som innehåller information om olika definitioner 

av olika varianter av hyggesfritt skogsbruk. De viktigaste slutsatserna från 

genomgången sammanställdes sedan i ett PM vars syfte var att fungera ett av 

förarbetena till denna rapport och arbetet med definitionen (Bilaga 1). 

 

Det finns många motiv för att bedriva ett hyggesfritt skogsbruk bland annat:  

• skogsproduktion 

• riskspridning 

• ökad variation 

• hänsyn till mark och vatten 

• motverka ras och skred 

• kulturmiljöhänsyn 

• anpassningar till renskötsel 

• upplevelser 

• naturvård 

Fokusgruppsarbetet inleddes med ett resonemang kring hur vi bäst kan få 

kunskaper om hur olika intressenter ser på begreppet hyggesfritt skogsbruk. 

Upplevelser och naturvård bedömdes vara de vanligaste motiven för att välja 

hyggesfritt skogsbruk och för att få en djupare förståelse för vad olika intressenter 

lägger i begreppet hyggesfritt skogsbruk bedömdes någon form av kvalitativ 

undersökning kunna ge bäst svar. Fokusgrupper som samtalar kring en fråga kan 

leda till djupare resonemang och därmed ge ökad förståelse för vad man lägger i 

ett begrepp. 



RAPPORT 2021/XX 
 

22 

Fokusgruppsarbetet genomfördes av Skogstekniska klustret1 som i sin tur tog 

hjälp av konsulter för att genomföra samtalen. Skogstekniska klustret ansvarade 

för projektledning, rekrytering av deltagare och transkribering av inspelningar 

från fokusgruppssamtalen. 

Undersökningen planerades och genomfördes under perioden mars – juni, 2020 

och de genomfördes i form av digitala workshopar via Zoom. Metodiken 

utgjordes av fokusgruppssamtal med nio olika intressentgrupper som var och en 

företrädde antingen skogens upplevelseperspektiv (U) eller skogens 

naturvärdesperspektiv (N). Sammanlagt deltog 51 personer från 33 organisationer. 

Gruppstorlekarna varierade mellan 3 och 10 personer (medelvärde: 5,7). I varje 

grupp gjordes inledningsvis en presentation av undersökningens bakgrund, syfte 

och mål.  

Innan serien av fokusgruppssamtal inleddes genomfördes en testworkshop med 

deltagare från Skogsstyrelsen. Testgruppen bidrog med användbara synpunkter på 

upplägg, frågeställningar och bildurval. Ett förkortat fokusgruppsamtal om 

begrepp kopplade till hyggesfritt skogsbruk genomfördes även med en grupp från 

Naturvårdsverket som utgör ett internt nätverk i frågor om bland annat hyggesfritt 

skogsbruk. I detta samtal deltog 18 deltagare. De resonemang som fördes i denna 

grupp återkom flera gånger i serien med de nio längre fokusgruppsamtalen. 

Naturvårdsverket hade också representanter med i de två myndighetsgrupperna (1 

U och 2 N). 

Intressentgrupper som deltog i undersökningen:  

Grupp 1. Myndigheter (U, sju deltagare, 12 maj)  

Grupp 2. Myndigheter (N, sex deltagare, 14 maj)  

Grupp 3. Forskare (U, fem deltagare, 18 maj)  

Grupp 4. Skogsnäringen (N, tio deltagare, 19 maj)  

Grupp 5. Skogsnäringen (U, sex deltagare, 25 maj)  

Grupp 6. Kommuner (U, fyra deltagare, 26 maj)  

Grupp 7. Ideella organisationer (U, fyra deltagare, 27 maj)  

Grupp 8. Ideella organisationer (N, tre deltagare, 1 juni)  

Grupp 9. Forskare (N, sex deltagare, 2 juni) 

 

Några spelregler sattes upp för arbetet och deltagarna ombads att försöka undvika 

att lägga värderingar i begreppen eftersom ett av syftena med definitionen är att 

den ska vara värderingsneutral. Diskussionerna spelades in som ljudfiler med 

information om att ljudfilerna skulle raderas så snart transkriberingen var gjord. 

Syftet med raderingen var att garantera anonymitet för alla deltagare. 

Fokusgruppssamtalen pågick mellan kl. 10 och ca kl. 15 med kortare pauser och 

avbrott för lunch. Mötet var indelat i fyra huvudblock som inleddes med en 

bildserie om 9-12 bilder. Bilderna visade olika skogar med varierande egenskaper. 

Deltagarna ombads titta på bildserierna och via mentimeter besvara en fråga vid 

varje bild. 

 
1 Se: https://www.skogstekniskaklustret.se/ 
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I U-grupperna fördes resonemang om begreppen skogskänsla, hyggeskänsla och 

hyggesfritt skogsbruk och hur dessa förhåller sig till varandra. I grupperna med 

naturvärdesperspektiv (N) fördes diskussioner om begreppen hygge, hyggeseffekt 

och hyggesfritt skogsbruk. Gruppernas svar på frågorna i mentimeterövningarna 

antydde kring vilka bilder det fanns olika uppfattningar inom gruppen och 

öppnade på så sätt upp för samtal om vad man lägger i begreppet hyggesfritt 

skogsbruk. 

Resultatet från fokusgruppsarbetet redovisades sedan för arbetsgruppen för 

definitionsarbetet (Skogsstyrelsen och SLU) vid en workshop. Vid workshopen 

diskuterades om underlaget var tillräckligt för att kunna presentera en definition 

eller om eventuella kompletteringar behövde göras. Slutsatsen var att arbetet 

fångat upp det allra mesta och att eventuella kompletteringar kunde göras av 

arbetsgruppen från Skogsstyrelsen och SLU. 

Efter avrapporteringen av fokusgruppsarbetet och avrapporteringen från 

litteraturstudien/intervjuerna bestämdes att göra några kompletteringar. Frågan 

togs upp vid ett möte i Centrala samrådsgruppen skogsbruk – rennäring för att 

fånga renskötselperspektivets syn på definitionen. 

Frågan diskuterades även vid en workshop med skogsskötselspecialister på 

Skogsstyrelsen och skogsskötselforskare vid SLU. Vid workshopen diskuterades 

framför allt möjligheterna att bedriva praktiskt skogsbruk i olika typer av skogar 

inom ramarna för definitionen.  

Avstämningar gjordes även med Skogsstyrelsens tillsynsprocess. Synpunkter togs 

emot, både skriftligt och muntligt. I dialog med tillsynsprocessen togs även en av 

hygge fram.  

Definitionen har även stämts av med Skogsstyrelsens statistikfunktion eftersom 

ett av målen med definitionen är att den ska möjliggöra en bättre uppföljning av 

hur mycket hyggesfritt skogsbruk som bedrivs. 

Avstämningar har gjorts med Naturvårdsverket vid flera tillfällen under arbetets 

gång.  

Diskussioner har också förts internt i Skogsstyrelsens projektgrupp för hyggesfritt 

skogsbruk och på Skogsenheten vid Skogsstyrelsen. I slutskedet gavs även 

möjlighet för andra inom Skogsstyrelsen att lämna synpunkter. 
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4 Definitioner 

I detta kapitel ger vi en beskrivning av definitionerna för hyggesfritt skogsbruk 

och för hygge. Båda definitionerna är likartat uppbyggda. Strukturellt består 

definitionerna av en mening. I ett antal stödtexter konkretiseras sedan de begrepp 

definitionen är uppbyggd av. Ytterligare förtydliganden och beskrivningar av 

resonemangen bakom definitionerna återfinns sedan i rapportens kapitel fem, 

överväganden. 

4.1 Definition av hyggesfritt skogsbruk 

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen 

sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kala 

ytor. 

 

Formuleringen att marken alltid är trädbevuxen innebär att: 

• Markägaren har en intention att långsiktigt bruka skogen hyggesfritt. 

• 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 finns dock, se nedan. 

Formuleringen utan att det uppstår några större kala ytor innebär att: 

• Vid luckhuggning får inte en enskild luckas storlek överstiga 0,25 hektar. 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. 

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 (utöver kantzoner och 

hänsynsytor). I ädellövskog är motsvarande krav minst 5 träd per hektar. 
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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 PF/K. 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. 

Att skogens täthet överstiger den volym som anges i skogsvårdslagstiftningens 

5§-kurva, se figur 1, avser i detta sammanhang alla trädslag. Om volymen 

understiger 5§-kurvan så inträder normalt föryngringsskyldighet. Då anses också 

skogskontinuiteten vara bruten. För att skogen ska nå upp till 5§-kurvans nivå 

krävs det att trädhöjden är minst 10 meter. 5§-kurvan är ett lägsta täthetskrav för 

hyggesfritt skogsbruk. Åtgärder som främjar skogens utveckling, som gallring 

eller blädning, innebär att skogens täthet ska vara över den volym som anges i 

skogsvårdslagstiftningens 10§-kurva. Åtgärder som är ändamålsenliga för återväxt 

av ny skog kan däremot under en begränsad tid innebära att skogens täthet ligger 

under 10§-kurvan. 

Begränsad tid innebär att tiden inte ska vara längre än vad som är motiverat för att 

få en föryngring samtidigt som marken är trädbevuxen. 

 

Figur 1. Bilaga 1 till allmänna råd till Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen. 
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4.2 Definition av hygge 

Ett hygge är föryngringsavverkad skogsmark som är större än 0,25 hektar och där 

det finns en återväxtskyldighet. 

Med föryngringsavverkning avses annan avverkning än sådan som främjar 

skogens utveckling och som inte har till syfte att skogsmarken ska tas i anspråk 

för annat ändamål än virkesproduktion. (SKSFS 2015:3) 

Återväxtskyldigheten inträffar då skogens täthet understiger 

skogsvårdslagstiftningens 5§-kurva och upphör när man har en etablerad 

föryngring.  

• En etablerad föryngring anses vara uppnådd då huggningsklass K2 övergår 

till huggningsklass R1. För närvarande anses detta ha skett när en godkänd 

föryngring passerat senaste tidpunkt för hjälpplantering (normalt 2 år efter 

plantering).  

• För naturlig föryngring anses övergången från K2 till R1 ha skett när en 

godkänd föryngring har överlevt åtminstone två växtsäsonger. 

Förklaringar  

Huggningsklasserna är beskrivningar för skogens utvecklingsstadium, där K2 står 

för kalmark som har föryngrats och R1 för röjningsskog lägre än 1,3 meter.  

För ytterligare information, se www.skogskunskap.se  
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5 Överväganden 

I detta kapitel beskriver vi de överväganden som gjorts i arbetet med att ta fram 

definitionen. Avvägningar har gjorts för att definitionen ska kunna fungera i hela 

landet med dess variation i förutsättningar för att bedriva skogsbruk. Definitionen 

uttrycker ramarna för vad Skogsstyrelsen anser ryms i begreppet hyggesfritt 

skogsbruk. Det innebär inte att det per automatik är förenligt med gällande 

regelverk att sköta skogen enligt beskriven definition. Anpassningar till rådande 

förutsättningar måste tas i varje enskilt fall. Det innebär inte heller att ramarna 

utgör målbild för hur skogen bör skötas. Rekommenderad skötsel kan variera 

beroende på vilka förutsättningar som finns och efter de mål en skogsägare har 

med sitt skogsbruk eller med den enskilda åtgärden. 

5.1 Förklaringar till definitionerna 

Som beskrivs i kapitel två ska man inte se hyggesfritt skogsbruk som ett 

skogsskötselsystem. Det är ett samlingsbegrepp med den gemensamma nämnaren 

att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kala ytor. 

Eftersom det finns många orsaker till att en skogsägare kan vilja tillämpa 

hyggesfritt skogsbruk har vi sett det som viktigt att begreppet kan innefatta många 

trädslag. Därför har vi valt att inte bara inkludera blädningsbruk, utan även 

metoder som kan fungera för tall och ett flertal lövträd.  

I arbetet har vi i huvudsak haft ett sociologiskt perspektiv som vi sedan 

kompletterat med sakkunskap inom skogsskötsel. I fokusgruppsarbetena har vi 

vinnlagt oss om att förstå vad olika skogliga intressenter och människor med olika 

bakgrund lägger i begreppet ”hyggesfritt skogsbruk”. I korthet tycker människor 

olika. I definitionen har vi i ett första steg lagt avgränsningarna så att så många 

som möjligt ska kunna se definitionen som meningsfull. I ett andra steg har vi så 

stämt av realismen i avgränsningarna med ett antal sakkunniga inom skogsskötsel 

och tillsyn. Detta för att inte lägga avgränsningar som i onödan begränsar 

möjligheten att bedriva hyggesfritt skogsbruk. En följd av detta är att definitionen, 

inklusive förklaringar, blir mer komplex än om den bara omfattat blädningbruk. 

5.1.1 Produktiv skogsmark med produktionsmål 

I grunden har avsikten varit att skapa en definition som i sina centrala delar är 

allmängiltig och möjlig att tillämpa på all typ av produktiv skogsmark. I linje med 

det var grundtanken att begreppet helst borde vara tillämpligt på såväl vanlig 

produktiv skogsmark som formellt och frivilligt avsatt skog. 

I fokusgrupperna framkom med stor tydlighet att det inom ideell och statlig 

naturvård inte finns något stöd för den tanken. En överväldigande majoritet av 

deltagarna menade att hyggesfritt skogsbruk bara bör kunna tillämpas på mark där 

det finns ett produktionsmål. Alltså, i det vedertagna målklassningssystemet på 

mark med målklass PG och PF/K. 

Motivet för ställningstagandet uppfattar vi vara en farhåga att den ekonomiska 

drivkraften att komma åt virke kan bli så styrande och innebära att naturvårdande 

skötsel på naturvårdsklassad mark, alltså med målklass NS, inte görs utifrån 
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naturvårdsskäl utan även av ekonomiska skäl. En sådan utveckling vill man inte 

riskera. 

Eftersom syftet med arbetet är att formulera en definition som är så väl accepterad 

som möjligt har vi valt att presentera en definition för begreppet hyggesfritt 

skogsbruk för produktiv skogsmark där det finns ett produktionsmål. Rena 

naturvårdsåtgärder, även om de i övrigt är identiska med hyggesfritt skogsbruk, 

ingår i stället i begreppet naturvårdande skötsel. 

5.1.2 Skogens utseende och skogsägarens intention 

Definitionen för hyggesfritt skogsbruk innehåller både en beskrivning av ramarna 

för skogens utseende och en intention från skogsägaren att långsiktigt sköta 

skogen så att hen hela tiden ligger inom dessa ramar. Anledningen till att ha med 

båda dessa komponenter är för att inte få med de stadier inom trakthyggesbruket 

som sköts med avsikt att det så småningom kommer att bli ett hygge. Även vid 

trakthyggesbruk är ju marken skogbevuxen under större delen av omloppstiden. 

Som vi ser det i dag kommer det att vara nödvändigt att fråga skogsägaren om 

sina långsiktiga intentioner, för att kunna följa upp hyggesfritt skogsbruk. 

Ett resonemang fördes i fokusgrupperna om skogsägaren i handling måste visa sin 

intention för att kunna säga att hen bedriver ett hyggesfritt skogsbruk. Vi tror att 

det blir för krångligt att ställa detta som krav. Det räcker alltså att skogens 

utseende ryms inom de ramar som angetts för hyggesfritt skogsbruk och att 

skogsägarens intention är att långsiktigt sköta skogen så att den hela tiden finns 

inom dessa ramar. 

5.1.3 Skogens täthet  

Figur 2. Skiktad blandskog. Foto: Yaman Albolbol. 

En viktig parameter i hyggesfritt skogsbruk är skogens täthet. Ur ett 

upplevelseperspektiv handlar det om att ge en skogskänsla och att undvika de 

stora förändringar som uppstår när det tas upp ett kalhygge. Ur ett 
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naturvårdsperspektiv handlar det framför allt om att bibehålla den miljö som är 

viktig för de arter som behöver en kontinuitet av stora träd. I fokusgruppsarbetet 

diskuterades båda dessa perspektiv.  

Ur ett naturvärdesperspektiv ses det som viktigt att på något sätt efterlikna 

naturlig störningsdynamik, vilket kan innebära stor variation i hur tät skogen är. 

En viktig aspekt för att det kvarvarande beståndet ska uppfattas som tillräckligt 

tätt är enligt flera att mikroklimatet på marken inte får förändras radikalt av 

avverkningen. Även ålder på kvarlämnade träd och vilka trädslag som finns kvar 

efter avverkning har betydelse. Hyggeseffekten blir ganska påtaglig i en sluten 

och fuktig granskog jämfört med i en tallskog som naturligt är ljusare. Man skulle 

med det resonemanget kunna ställa lägre krav på kvarstående volym i en ljusare 

tallskog än i en mörk, fuktig granskog. 

Inom hyggesfritt skogsbruk är det viktigt att anpassa åtgärderna efter de mål man 

har som skogsägare och de förutsättningar som råder. Hur olika hyggesfria 

åtgärder utförs och hur tät skogen kommer att vara efter en åtgärd kommer därför 

att variera från fall till fall. Många gånger innebär det att den kvarstående 

volymen är långt över den nivå som 5§-kurvan innebär. Skiktade skogar som 

höggallras eller blädas bör ha en täthet som i de flesta fall ligger över 10§-kurvan, 

eftersom dessa metoder i huvudsak hör till åtgärder som syftar till att främja 

skogens utveckling. Det finns även ett positivt samband mellan virkesförrådet i en 

blädad skog och den löpande tillväxten (Skogsstyrelsen 2012; Lundqvist med 

flera 2014). I vissa fall kan det vara motiverat att gå under 10§-kurvan. Det kan 

till exempel vara på väldigt lättföryngrade marker där det kan vara ändamålsenligt 

att höggallra med syftet att erhålla en föryngring. Det kan även finnas andra skäl 

till att gå under §10-kurvan vid höggallring, till exempel för att gynna 

naturvärden, rekreationsvärden eller renskötseln. 

För skärmar och luckhuggning behöver man glesa ut ett bestånd mer eftersom 

dessa metoder ofta syftar till att få återväxt av ny skog. Det kan då vara motiverat 

att avverka så att virkesförrådet hamnar ner mot 5§-kurvans nivå. I de fall man 

vill föryngra med ljuskrävande trädslag till exempel tall behöver man få mer ljus 

till marken för att lyckas med föryngringen. 

I en bilaga till de allmänna råden till 5§ i skogsvårdslagen, finns en kurva (5§-

kurvan) som visar den nivå på virkesförrådet där föryngringsplikten normalt 

inträder i förhållande till beståndets grundytevägda medelhöjd2. Eftersom 5§-

kurvan ses som gräns för när trädkontinuiteten bryts och en 

föryngringsavverkning har skett blir det logiskt att låta 5§-kurvan utgöra nedre 

gräns för skogens täthet i ett hyggesfritt skogsbruk.  

Vi har även studerat hur man ser på hyggesfritt skogsbruk i vårt grannland 

Finland. Där räknas plockhuggning och luckhuggning som gallring, förutsatt att 

det kvarvarande beståndet är tillräckligt tätt. Efter plockhuggning eller 

 
2 Mått på trädens medelhöjd i ett skogsområde. Beräknas genom att multiplicera grundytan för 

varje träd med höjden och lägga ihop värdena. Summan delas sedan med trädens sammanlagda 

grundyta. Källa: www.skogskunskap.se 
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luckhuggning måste den kvarvarande grundytan3 vara minst 5–10 kvadratmeter 

per hektar, annars anses det att man har gjort en föryngringsavverkning (Tapio 

2019). För lägre boniteter med beståndsmedelhöjd upp till ca 18 meter blir 

Finlands grundytekrav på 5–10 kvadratmeter per hektar ungefär i nivå med 5§-

kurvan. Vid högre boniteter och högre beståndshöjder blir det finska kravet 

glesare än 5§-kurvan.  

5.1.4 Luckstorlek 

                                      
Figur 3. Luckhuggning med luckor i olika utvecklingsstadier. Illustration: Bo Persson. 

I fokusgruppsarbetet ställdes frågan: Vid vilken storlek uppfattar du en lucka som 

ett hygge ur ett naturvärdes- respektive upplevelseperspektiv? Svaren på frågan 

varierade mellan 0,1 ha och 2 ha, med en tydlig tyngdpunkt på 0,25 ha (figur 4). 

Det gällde såväl naturvärdes- som upplevelseperspektivet. Några svarade 0,5 ha 

eftersom man trodde att det är vad som gäller idag. 

Figur 4. Svarsfördelning på frågan ”Vid vilken storlek blir en lucka ett hygge” Källa: Future Forests 
2021:1.   

De flesta deltagarna uttryckte att den avverkade ytans storlek och utformning styr 

om den uppfattas som en lucka eller ett hygge, men att även andra faktorer spelar 

in, till exempel vilken vegetation som finns på ytan, hur den omgivande skogen 

 
3 Mått på tvärsnittsytan av träden avsågade i brösthöjd (1,3 m över marken). Källa: 

www.skogskunskap.se 
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ser ut och vilka spår av brukande man kan se. Det handlar också om var i 

landskapet en lucka placeras och ett långsmalt hygge gör att hyggeskänslan 

minskar.  

Även trädlängden i beståndet påverkar hur man uppfattar en lucka. I några av 

fokusgruppssamtalen ansåg man att en lucka kan ha en eller två trädlängders 

diameter. Om man skulle relatera luckstorleken till trädlängden skulle större 

luckor kunna accepteras i hög skog än i låg skog. Det skulle i så fall innebära att 

det finns en geografisk skillnad, eftersom träden generellt är lägre i norra Sverige 

än i södra. Å andra sidan kan en lucka uppfattas som större i en tät sydsvensk 

skog än vad den gör i en glesare norrländsk skog, vilket gör det svårare att relatera 

till trädlängd. 

På ett långsmalt hygge är det en större andel av ytan som har kvar påverkan från 

omgivande skog. Här blir det också viktigt hur den omgivande skogen ser ut – 

höjd, täthet, trädslag. Någon uttryckte det som att skillnaden mellan en lucka och 

ett hygge är att ”hygget lever sitt eget liv medan luckan är en del av den 

omgivande skogen”. Även graden av markpåverkan har betydelse för hur en 

skoglig åtgärd uppfattas. Om mikroklimatet ute på en öppen ytan avviker mycket 

från mikroklimatet i skogen, till exempel att det är stor skillnad i solinstrålning, 

eller om det är långt till närmsta träd, börjar en lucka övergå till att bli ett hygge.  

Frågan om luckstorlek togs även upp i Centrala samrådsgruppen skogsbruk – 

rennäring. Ur ett renskötselperspektiv är det viktigt att det finns kvar en del träd 

med hänglav som kan spridas vidare. Det är även viktigt att inte skapa för stora 

kala ytor eftersom snön där packas hårdare, vilket försvårar renens åtkomst av 

marklav. Att använda markberedningsmetoder som skadar så lite marklav som 

möjligt och att det inte är för mycket ris kvar på marken efter avverkning är andra 

viktiga faktorer ur ett renskötselperspektiv. 

Synen på luckstorlek undersöktes även i ett internationellt perspektiv. I Finland 

får en lucka i en luckhuggning inte vara större än 0,3 hektar. I Norge har 

Landsskogtakseringen (motsvarande svenska Riksskogstaxeringen) definierat 

”lukkede hogster” (ej öppna avverkningar, inga kalhyggen) som en 

avverkningsform där luckorna/öppningarna inte får vara större än 0,2 hektar 

(Norges Skogeierforbund 2020). 

I Storbritannien har man arbetat med en definition av hyggesfritt skogsbruk där 

”Continous cover forestry” är den bästa översättningen, ofta benämnt som ”CCF”. 

Det finns också en definition för vad ett kalhygge är. 

“Continuous cover is defined as the use of silvicultural systems whereby the forest 

canopy is maintained at one or more levels without clear felling”. 

“Clearfelling is defined in the text as the cutting-down of all trees on an area of 

more than 0.25 hectare. The distinctive element of ‘continuous cover forestry’ is 

therefore the avoidance of clearfelling of areas much more than two tree heights 

wide without the retention of some mature trees.” (Mason med flera 1999). 

Tyskland skiljer sig från Sverige, Finland och Storbritannien i denna fråga, där 

kalhyggen oftast inte är tillåtna i skogsbruket. Den vanligaste definitionen, eller 
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regleringen i Tyskland är att man högst får kalavverka 1 hektar per avverkning. 

Definitionerna kan variera mellan olika delstater i Tyskland.  

Synen på hur stor en lucka kan vara innan den ska betraktas som ett hygge 

varierar och beror även på hur den kringliggande skogen ser ut. Det har inneburit 

svårigheter vid arbetet med en definition av hyggesfritt skogsbruk. Variationen 

talar för en mer dynamisk gräns som skulle kunna utgå från trädhöjd, trädslag, 

syfte med åtgärden, med mera. Detta bedömdes bli alltför komplext och 

svårförståeligt och därför valdes en fast gräns för luckstorlek. Vid en 

sammanvägning av vad som framkommit i fokusgruppsarbetet och hur man gör i 

andra länder, men även vad som möjliggör praktisk skogsskötsel, landar vi i 0,25 

hektar som gräns för hur stor en enskild lucka får vara i hyggesfritt skogsbruk. En 

lucka på 0,25 hektar innebär för en cirkulär lucka en diameter på 56 m och för en 

kvadratisk lucka 50 meters sida. 

5.1.5 Överhållen skärm 

Högskärmar har flera fördelar inom skogsbruket. De minskar risken för skador av 

frost och snytbagge, håller ner konkurrerande vegetation, minskar en höjning av 

grundvattennivån där förhöjt grundvatten kan vara ett problem vid föryngring 

samt minskar potentiell kväveutlakning efter avverkning. Högskärmar gynnar i 

allmänhet också den biologiska mångfalden och landskapsbilden jämfört med ett 

hygge. För att inte hämma en föryngring avverkas normalt en skärm när 

föryngringen är etablerad och plantorna blivit ca ½ till 1 meter höga. Överhållen 

skärm innebär att man håller kvar skärmen längre än vad som behövs för att få en 

bra föryngring. Överhållningen görs med andra motiv än traditionellt 

skogsskötselmässiga, till exempel för att bättre behålla en skogskänsla under hela 

föryngringsfasen.  

I fokusgruppsarbetet lyfte man från grupperna som representerade 

naturvårdsperspektivet fram att mikroklimatet vid marken, temperatur, 

solinstrålning och fuktighet behöver vara jämförbara med de förhållanden som 

rådde i det tidigare beståndet. I en tallskog kan uttaget vara större utan att 

naturvärdena påverkas av en utglesning till högskärm. Vissa naturvärden, som till 

exempel mykorrhizasvampar, klarar övergången mellan trädgenerationer med en 

ganska gles skärm medan andra naturvärden kräver en betydligt tätare skärm så att 

mikroklimat och markvegetation inte förändras.  

En annan faktor som grupperna representerande både upplevelse- som 

naturvärdesperspektiven är om utglesningen görs jämnt fördelad i beståndet eller 

ojämnt fördelad så att det kvarlämnade träd står i grupper. Vilken typ av och 

storlek på träd som lämnas påverkar också hur många träd det behöver vara i en 

högskärm för att den ska uppfattas representera hyggesfritt skogsbruk ur olika 

perspektiv.  

Markpåverkan ett av de områden som lyftes fram av flest grupper representerande 

såväl upplevelse- som naturvärdesperspektivet. Man uttrycker att en högre grad av 

markpåverkan förstärker hyggeskänslan och därför kan påverka vad som uppfattas 

som hyggesfritt brukad skog. Flertalet uttrycker att i ett hyggesfritt skogsbruk ska 

det vara så lite markpåverkan som möjligt. Markpåverkan handlar om 

markberedning, körskador och kvarlämnade hyggesrester. En känsla av 
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naturlighet är viktigt och att det är något som hyggesfritt skogsbruk bör kunna 

bidra med. Då blir det viktigt med så lite markpåverkan som möjligt. Att undvika 

underväxtröjning innan avverkning och hyggesrensning kan också bidra till att 

minska hyggeskänslan, menade några deltagare.  

Majoriteten av de som deltog i fokusgruppsarbetet anser att skärmar kan ingå i 

hyggesfritt skogsbruk, men det förutsätter att skärmen är tillräckligt tät, att den 

nya generationen måste ge en skogskänsla innan skärmen avvecklas och att ett 

antal av skärmträden lämnas att ingå i den nya trädgenerationen. Att skogen är 

flerskiktad uppfattas av många som en viktig komponent i hyggesfritt skogsbruk 

och en definition av hyggesfritt skogsbruk som enbart bygger på ”avsaknad av 

hyggen” skulle kunna väcka stark kritik. 

 
Figur 5. Överhållen skärm i två olika utvecklingsstadier. I vänstra figuren har en föryngring 
etablerats och skärmens täthet är över halva volymen av vad som anges i 5§-kurvan. I högra 
figuren är föryngringens medelhöjd över 2,5 meter och minst 25 skärmträd per hektar finns kvar i 
beståndet. Illustrationer: Bo Persson. 

I fokusgruppsarbetet diskuterades även hur högt och tätt det uppväxande beståndet 

under en skärm behöver vara för att det övre beståndet ska kunna avvecklas och 

skogen fortfarande betraktas som hyggesfritt brukad. Bedömningarna utgår hela 

tiden från att det finns ett överskärmande bestånd som kommer att bevaras 

åtminstone delvis.  

När det gäller upplevelsevärden uttrycker man det bland annat som att det 

uppväxande beståndet måste kunna ge en känsla av att man ”går in i ” skogen, det 

vill säga att grenar och kronor sitter så högt och lagom glest att de skapar en 

känsla av rymd, snarare än en ”grön vägg” att gå in i. Utifrån det resonemanget 

blir slutsatsen att underväxten behöver ha vuxit upp ett antal meter, kanske 5–10 

meter, för att det ska vara något att ”gå in i”. Ett första förslag var därför att 

ungskogen skulle ha behövt växa upp till en medelhöjd av 5 meter innan skärmen 

avvecklas. Detta förslag diskuterades sedan vid en workshop med 

skogsskötselspecialister och skogsskötselforskare, där slutsatsen var att fem meter 

är ett orealistiskt krav. Som ett resultat av diskussionen enades man om att 2,5 

meter skulle kunna vara en rimlig kompromiss mellan bibehållen skogskänsla och 

vad som bedömdes vara biologiskt möjligt. 

Vid workshopen med skogsskötselspecialister och skogsskötselforskare 

diskuterades framför allt möjligheterna att bedriva praktiskt skogsbruk i olika 

typer av skogar inom ramarna för definitionen. En utgångspunkt var att för att inte 

begränsa hyggesfritt skogsbruk till en väldigt liten del av skogsmarken kan 

definitionen inte vara för snäv. Vid exempelvis tillämpning av överhållen skärm 
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kan inte skärmen vara alltför tät under för lång tid för att föryngringen ska kunna 

växa upp till en ny generation skog. Både ljusförhållande och markens bördighet 

påverkar möjligheten för föryngringen att utvecklas i konkurrens med 

skärmträden. Det betyder bland annat att förutsättningarna skiljer sig åt i olika 

delar av landet. Hög höjd över havet och svagare boniteter gör det svårare att 

lyckas med naturlig föryngring på nordligare breddgrader.  

En timmerställning är ett gallrat medelålders eller äldre bestånd där 

föryngringsarbetet ännu inte har inletts. En fröträdsställning är en 

föryngringsavverkad skogsmark där ett antal fröträd (ofta 50 till 150 stammar per 

hektar) har lämnats, vars huvudsakliga uppgift är att beså marken. I en 

skärmställning lämnas fler stammar per hektar än i en fröträdsställning och den 

kan ha flera syften, bland annat besåning av marken, ge en tillväxt i skärmträden 

och skydda föryngringen. Skärmställningar har ofta en virkesvolym som ligger 

mellan 5§-kurvan och 10§-kurvan.  

Idag finns inte tillräcklig kunskap för att man med säkerhet kunna avgöra var 

överhållen skärm fungerar eller inte och vilka faktorer som avgör om man 

kommer att lyckas. Det finns forskning som visar att det finns en kritisk gräns vid 

en grundyta på ca 10–12 m2/ hektar (Lundqvist med flera 2019). Om 

överbeståndet tillåts bli tätare får en tallföryngring svårt att överleva och växa upp 

till ett nytt bestånd. Tanken är att man ska kunna lyckas med en skärmställning 

och få till en bra föryngring, även om man kan behöva kompromissa med vad som 

är effektivast ur ett virkesproduktionsperspektiv.  

När man föryngrar tall med fröträd rekommenderas en grundyta på mellan 5 och 8 

m2 per hektar (Karlsson med flera 2017), vilket innebär att virkesvolymen ligger 

under 5§-kurvan. En skärm med volym och trädhöjd som gör att den motsvarar 

5§-kurvan innebär en grundyta på ca 8–12 m2 per hektar, beroende på trädhöjd. 

Är medelhöjden 13 meter motsvarar det en volym på ca 45 m3 per hektar och en 

grundyta på knappa 8 m2 per hektar. Är trädhöjden 20 meter motsvarar det en 

volym på ca 95 m3 per hektar och en grundyta på ca 10 m2 per hektar. Är 

trädhöjden 25 meter motsvarar det en volym på ca 135 m3 per hektar och en 

grundyta på ca 12 m2 per hektar.  

För att få fram en definition som både ger skogskänsla under föryngringsfasen, 

samtidigt som föryngringen blir lyckad krävs det en kompromiss mellan 

upplevelseperspektivet och vad som är möjligt rent skogsskötselmässigt, i frågan 

om hur högt föryngringen måste ha vuxit upp innan skärmen tillåts börja 

avvecklas.  

Enligt definitionen gäller att skärmens täthet i inledningsskedet inte får understiga 

5§-kurvan. När en godkänd föryngring etablerats kan skärmen glesas ut till halva 

volymen av vad som anges i 5§-kurvan och när föryngringen nått en medelhöjd av 

minst 2,5 meter kan skärmen avvecklas, förutom 25 skärmträd per hektar som 

lämnas att växa in i det nya beståndet. Definitionen är som ovan beskrivits en 

kompromiss utifrån olika perspektiv. 
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Figur 6. Överhållen skärm där föryngringen är över 2,5 meter och minst 25 överståndare per hektar 
är lämnade att ingå i det nya beståndet. Foto: Carl Appelqvist. 

Även om man får räkna med att det tar längre tid att etablera en föryngring under 

en tät skärm bör det åtminstone på något bördigare marker vara möjligt att lyckas 

med föryngringen under en överhållen skärm enligt beskrivningen. Att successivt 

avveckla skärmen under en längre tidsperiod gör det möjligt att föryngra skogen 

och samtidigt bibehålla en skogskänsla under föryngringsfasen. 

Godkänd föryngring enligt skogsvårdslagen innebär ett plantantal enligt tabell 1. 

Vid 2,5 meters medelhöjd krävs minst hälften så många stammar som anges i 

tabellen, dock minst 500 per hektar. 

Tabell 1. Lägsta antal huvudplantor som ska finnas per hektar vid senaste tidpunkt för 
hjälpplantering. Källa: www.Skogsstyrelsen.se 

Ståndorts- Stamantal/hektar 
index H100 

  i allmänhet i fjällnära efter anläggning av 
   skog barrträdsdominerad 
    blandskog enligt 
    särskilda regler om 
    bidrag till anläggning 
    av skog på områden 

    med stormfälld skog 

Tallskog* T28+ 2 300 1 800 2 300 
 T24 2 000 1 600 2 000 
 T20 1 700 1 300 1 700 
 T16 1 300 1 000 1 300 

 T12 1 100 900 1 100 

Granskog G36+ 2 300 – 1 900 
 G32 2 000 1 600 1 600 
 G28 1 800 1 400 1 400 
 G24 1 500 1 200 1 200 
 G20 1 100 900 1 100 

 G16 900 700 900 
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Björkskog Alla 2 000 1 500 2 000 

*) Gäller även contortatall 

Definitionen kräver även att minst 25 skärmträd per hektar ska lämnas att ingå i 

det nya beståndet, vilket motiveras av att det förstärker skogskänslan och bidrar 

till trädkontinuitet under föryngrings- och ungskogsfasen. Dessa träd är möjliga 

att avverka i ett senare skede, till exempel i en kommande gallring, då 

föryngringen nått över tio meters medelhöjd och därmed kommit över nivån för 

5§-kurvan. Om en del av de lämnade skärmträden är naturvärdesträd bör de dock 

sparas av naturvårdsskäl. 

Vid hyggesfritt brukande i ädellövskog, där varje träd tar större plats, bedöms det 

räcka det att minst 5 skärmträd per hektar lämnas att ingå i det nya beståndet. 

Bedömningen är att 5 ädellövträd per hektar ger ungefär samma krontäckning som 

25 barrträd eller triviallövträd per hektar. Dessa 25 träd, respektive 5 ädellövträd, 

bedöms ge en krontäckningsgrad på ca 5–10 procent, vilket motsvarar FAOs 

definitionskrav för Other wooded land4.  

5.1.6 Omställning till ett hyggesfritt brukande 

 

Figur 7. Granungskog som röjts för att öka skiktningen. Foto: Sverker Rosell. 

En fråga som kommit upp i fokusgrupperna är när man kan börja räkna ett område 

som hyggesfritt brukat, det vill säga när en omställning kan anses vara genomförd. 

Är det när markägaren bestämmer sig för att hen har intentionen att bruka 

 
4 Other wooded land: Land not defined as forest, spanning more than 0,5 hectares; with trees 

higher than 5 meters and a canopy cover of 5-10 percent, or trees able to reach these thresholds; or 

with a dominated cover of shrubs, bushes and trees above 10 percent. It does not include land that 

is predominantly under agricultural or urban use.  
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hyggesfritt, är det när första åtgärd genomförts eller är det när vissa 

beståndsegenskaper är mätbara i fält? Kan en plantskog räknas som omställd till 

hyggesfritt brukande om intentionen och åtgärdsplanerna finns? Eller är det 

möjligt först i röjningsfas, vid tidpunkt för första gallring eller kanske vid 

föryngringsavverkning? Flera deltagare i fokusgrupperna uttryckte att det är 

rimligt att tidigast använda begreppet hyggesfritt skogsbruk i röjningsbestånd och 

att intentionen behöver uttryckas i någon typ av handling, det vill säga att några 

åtgärder i riktning mot hyggesfritt ska vara genomförda innan ett område kan 

räknas som hyggesfritt brukat.  

Eftersom 5§-kurvan utgör nedre gräns för skogens täthet för att räknas som 

hyggesfri och 5§-kurvan startar vid 10 meters trädhöjd, måste det ha gått ganska 

många år efter hyggesfas innan det går att säga att skogen brukas hyggesfritt.  

Om markägaren har intentionen att i framtiden bruka skogen hyggesfritt, men 

skogen inte utvecklats så den nått över 5§-kurvans nivå är det rimligt att klassa 

dessa skogar som ”omställningsskogar”.  

De undantag som görs från 5§-kurvan vid skärmskogsbruk och vid luckhuggning 

förutsätter att ungskogens medelhöjd är minst 2,5 meter och att man har lämnat 

minst 25 träd per hektar, som är minst 10 meter höga, att ingå i det nya beståndet. 

Kriteriet minst 10 meter höga motiveras av att det är vid denna höjd som 5§-

kurvan börjar gälla. Om detta krav uppfylls så kan även en ungskog under 

omställning räknas som hyggesfri.  

5.1.7 Om den hyggesfria skogen skadas 

Figur 8. Skog med stormskador. Foto: Michael Ekstrand. 
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Vid skogsbruk är det inte ovanligt att skogen ibland drabbas av olika typer av 

skador. Hyggesfritt skogsbruk kan innebära både minskad och ökad risk för 

skador. Fullskiktade skogar har visat sig vara mer motståndskraftiga mot 

stormskador, men vid omställning från enskiktad skog till ett hyggesfritt brukande 

kan det innebära att skaderisken ökar under själva omställningsperioden. Det är 

förstås viktigt att utföra åtgärderna så att skaderisken minskar, men ibland uppstår 

det skador ändå. 

Frågan om naturligt uppkomna skador till exempel stormskador diskuterades 

inom fokusgrupperna. Det framkom då att synen på sådana skador inom 

hyggesfritt skogsbruk är en viktig fråga att hantera. En typ av skada kan till 

exempel vara att hela eller delar av ett bestånd blåser ner. Skogsägarens intention 

kan vara att bruka skogen hyggesfritt, men på grund av en naturlig skada blev inte 

åtgärden som det var tänkt. Vi föreslår då följande synsätt: 

1. Om hela eller stora delar av det aktuella beståndet skadas. 

Skogsägaren inser att det inte lyckades att bruka beståndet med hyggesfria 

metoder och väljer istället något annat sätt att sköta skogen på i det 

aktuella området.  

2. Om beståndet är delvis skadat, men inte mer än att skogsägaren 

väljer att försöka fullfölja sin intention att bruka skogen hyggesfritt. I 

ett sådant fall är det rimligt att fortsatt se skogsbruket som hyggesfritt, 

även om det under en begränsad tid faller utanför ramarna för definitionen.   

5.1.8  Definition av hygge 

Även om definitionen av hyggesfritt skogsbruk innebär mer än att bara undvika 

hyggen, är det ändå relevant att fundera kring begreppet hygge. Inte minst 

språkligt är begreppen relaterade till varandra. I detta arbete har därför även tagits 

fram en definition av hygge. Ansatsen har varit att göra begreppet så enkel och 

ändamålsenlig som möjligt. Vi har följt samma struktur för hyggesdefinitionen 

som för definitionen av hyggesfritt skogsbruk. 

Definitionen av hygge:  

Ett hygge är föryngringsavverkad skogsmark som är större än 0,25 hektar och där 

det finns en återväxtskyldighet. 

Med föryngringsavverkning avses annan avverkning än sådan som främjar 

skogens utveckling och som inte har till syfte att skogsmarken ska tas i anspråk 

för annat ändamål än virkesproduktion. (SKSFS 2015:3) 

Återväxtskyldigheten inträffar då skogens täthet understiger 

skogsvårdslagstiftningens 5§-kurva och upphör när man har en etablerad 

föryngring.  

• En etablerad föryngring anses vara uppnådd då huggningsklass K2 övergår 

till huggningsklass R1. För närvarande anses detta ha skett när en godkänd 

föryngring passerat sista tidpunkt för hjälpplantering (normalt 2 år efter 

plantering).  
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• För naturlig föryngring anses övergången från K2 till R1 ha skett när en 

godkänd föryngring har överlevt åtminstone två växtsäsonger. 

Huggningsklasserna är beskrivningar för skogens utvecklingsstadium, där K2 står 

för kalmark som har föryngrats och R1 för röjningsskog lägre än 1,3 meter.  

Enligt definitionen ska området utgöras av skogsmark och den ska vara avverkad. 

I arbetet funderade vi på om definitionen skulle uttrycka att det måste vara 

produktiv skogsmark, men kom fram till att definitionen ska gälla oavsett om 

skogsmarken är produktiv eller inte. Detta innebär att en avverkning på icke 

produktiv skogsmark också kan resultera i att det blir ett hygge, även om en sådan 

avverkning är olagligt. Det kan även finnas gränsfall där det finns osäkerheter 

kring om skogsmarken är produktiv eller inte. I realiteten är definitionen dock 

endast relevant för produktiv skogsmark, eftersom det inte är tillåtet att bruka 

skogliga impediment. 

Avverkningen i sin tur har utlöst återväxtskyldighet enligt skogsvårdslagen, vilket 

innebär att volymen per hektar normalt är lägre än 5§-kurvan men även att syftet 

med avverkningen inte har varit att byta markanvändning från skogsbruk. I det 

senare fallet utlöses inte heller återväxtskyldigheten.  

Figur 9. Ett nyligen planterat hygge (huggningsklass K2). Foto: Anna Petersson. 

Ett hygge är skogsmark som åsatts huggningsklass K. Det innefattar kalmark 

(K1), samt plantskog (K2), för närvarande innan senaste tidpunkt för 

hjälpplantering passerats (normalt 2 år efter plantering). Det är möjligt att denna 

gränsdragning inte är den mest lämpliga. Kalmark och plantskog är etablerade 

begrepp och uppfattas av de allra flesta som hyggen. R-skogar kan ibland 

uppfattas som hyggen, men ibland som ungskogar, vilket innebär att 

gränsdragningen blir svårare. För enkelhets skull väljer vi därför att dra gränsen 

mellan hygge och ungskog vid gränsen mellan K2 och R1. 
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Figur 10. En godkänd föryngring som har passerat sista tidpunkt för hjälpplantering 
(huggningsklass R1). Foto: Åke Sjöström. 

Att definiera vad ett hygge är påverkar inte föreskrifterna till skogsvårdslagen och 

har ingen juridisk betydelse ur ett tillsynsperspektiv. För en avverkad produktiv 

skogsmark finns det en skyldighet att se till att det kommer ny skog oavsett areal 

för det avverkade området. Att göra en gränsdragning avseende areal mellan lucka 

och hygge möter därför inga hinder ur ett tillsynsperspektiv. Eftersom vi anger 

0,25 hektar som maximal luckstorlek för hyggesfritt skogsbruk blir det logiskt att 

göra gränsdragningen mellan lucka och hygge vid 0,25 hektar.  
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5.2 Hyggesfritt och skogsvårdslagen  

Skogsbruk ska bedrivas enligt gällande regelverk oavsett om det är hyggesfritt 

brukande eller inte. Detta gäller både produktionsaspekter och miljöaspekter. 

Definitionen för hyggesfritt skogsbruk ska inte omöjliggöra eller avsevärt försvåra 

förutsättningarna för att följa gällande regelverk, men vi har inte lagt in några 

specifika krav på detta i själva definitionen, eftersom vi inte vill särskilja 

hyggesfritt skogsbruk från annat skogsbruk i det avseendet. I detta kapitel ges 

några beskrivningar av de krav och förutsättningar som berör hyggesfritt 

skogsbruk. I huvudsak är det skogsvårdslagen och delar av miljöbalken som 

reglerar förutsättningarna för skogsbruk. För skogsbruk i fjällnära skogar och i 

ädellövskog finns utöver de allmänna föreskrifterna särskilda regler.  

Ett hyggesfritt brukande kan innebära att man behöver göra avsteg från vad som 

är mest effektivt ur ett virkesproduktionsperspektiv. Detta för att gynna andra 

värden till exempel naturvärden, renskötsel eller olika ekosystemtjänster. Det kan 

innebära att behöver ge föryngringen mer tid att växa upp i en miljö där marken 

alltid är trädbevuxen. 

5.2.1 Hyggesfritt och skogsproduktion 

När skogsbruk bedrivs på skogsmark med produktionsmål ska markens 

virkesproducerande förmåga tas tillvara i rimlig omfattning. Det innebär att 

hyggesfritt skogsbruk, precis som annat skogsbruk, behöver utföras i enlighet med 

skogsvårdslagens regler.  

Enligt skogsvårdslagen ska en skoglig åtgärd antingen vara ändamålsenlig för 

återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling. Åtgärder som innebär att 

virkesförrådet efter åtgärd ligger över skogsvårdslagstiftningens 10§-kurva anses 

kunna främja skogens utveckling. Om man understiger 10§-kurvan anses det att 

man har påbörjat en föryngringsavverkning och då måste denna åtgärd vara 

ändamålsenlig för att få till en bra återväxt. Man ska då lämna in en 

avverkningsanmälan eller göra en ansökan i de fall det krävs.  
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Figur 11. Dimensionshuggen granskog. Foto: Bo Magnusson. 

När man tar upp ett hygge inom trakthyggesbruket sänker man virkesförrådet så 

mycket att virkesvolymen per hektar efter avverkning hamnar under 

skogsvårdslagstiftningens 5§-kurva. Då inträder föryngringsskyldighet och 

skogsägaren har ett visst antal år på sig att etablera en godkänd föryngring. Oftast 

sker detta genom plantering, sådd eller självföryngring med fröträd. I de fall man 

till exempel vill lämna en skärm, eller förbereda för en fröträdsställning innebär 

det i många fall att virkesförrådet efter avverkning hamnar mellan 5§-kurvan och 

10§-kurvan. För att detta ska vara tillåtet enligt skogsvårdslagen krävs det att 

marken är lämplig för naturlig föryngring. I annat fall anses inte åtgärden vara 

ändamålsenlig för återväxt av ny skog.  

I vissa fall är det relativt enkelt att bedöma om marken är lämplig för naturlig 

föryngring eller inte. I till exempel norra Sverige på hög höjd över havet är det 

svårt och på bördiga, fuktiga marker, liksom på näringsfattiga torra marker, är 

relativt lätt att få till en naturlig föryngring. I vissa fall är bedömningen svårare att 

göra, bland annat på medelgoda friska marker med tjockt humustäcke. I dessa fall 

behöver bedömningar göras på plats i fält. 

Det är Skogsstyrelsens uppfattning att skiktade skogar som höggallras eller blädas 

bör ha en täthet som i de flesta fall ligger över 10§-kurvan, eftersom dessa 

metoder i huvudsak hör till åtgärder som syftar till att främja skogens utveckling. I 

vissa fall kan det vara motiverat att gå under 10§-kurvan. Det kan till exempel 

vara på väldigt lättföryngrade marker där det kan vara ändamålsenligt med en 

höggallring med syfte att få en föryngring. Det kan även finnas andra skäl till att 
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gå under §10-kurvan vid höggallring, till exempel för att gynna naturvärden, 

rekreationsvärden eller renskötseln. 

För skärmar och luckhuggning behöver man glesa ut mer eftersom dessa metoder 

ofta syftar till att få återväxt av ny skog. Det kan då vara motiverat att avverka så 

att virkesförrådet hamnar ner mot 5§-kurvans nivå. I de fall man vill föryngra med 

ljuskrävande trädslag, till exempel tall, behöver man få mer ljus till marken för att 

lyckas med föryngringen. 

5.2.2 Hyggesfritt och naturhänsyn 

Hos en del intressenter finns en förväntan på att hyggesfritt skogsbruk ska leda till 

bättre naturhänsyn än vad man kan åstadkomma inom trakthyggesbruket. Andra 

menar att det arbete med naturhänsyn som görs inom trakthyggesbruket kan vara 

minst lika effektivt och ibland uppstår spänningar mellan dessa båda 

uppfattningar. 

Att bedriva hyggesfritt skogsbruk leder inte per automatik till att naturvärden 

stärks eller bevaras. Oavsett brukningsform är det utförandet i fält som avgör hur 

olika skogliga värden påverkas. Detta förhållande kommer inte att förändras med 

en tydligare definition av hyggesfritt skogsbruk. Om åtgärderna inte utförs på ett 

bra sätt kan det innebära att naturvärden skadas.  

Så länge en skogsägare håller sig inom de regelverk som finns kan denne anpassa 

åtgärderna efter sina mål. Det kan till exempel innebära att lämna fler träd i en 

skärm eller gör luckor mindre än vad som anges i definitionen.  

Vid avverkning ska av hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen 

en del träd alltid lämnas kvar. Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter till 7 kap. 9 § 

skogsvårdslagen, anges vilken typ av träd som i första hand ska lämnas.  
 

5.3 Koppling till andra definitioner  

Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för flera skogsbruksmetoder. Det som 

är gemensamt för metoderna är att skogen sköts så att det aldrig blir någon 

kalmarksfas eller hyggen. En skogsägare kan ha många olika syften med att 

bedriva hyggesfritt skogsbruk, eller använda sig av hyggesfria metoder. 

Svenska FSC har i sin skogsbruksstandard som gäller från 1 oktober 2020, 

beskrivit begreppet kontinuitetsskogsbruk som är ett snävare begrepp än 

hyggesfritt och har som huvudsyfte att långsiktigt bevara och utveckla 

naturvärden och/eller sociala värden. I standarden beskriver man det så här:  

”Kontinuitetsskogsbruk (Continuous cover forestry): Ett brukande med mål att 

hålla marken kontinuerligt bevuxen med träd och där brukandet underhåller eller 

utvecklar skogens skiktning. Kontinuitetsskogsbruk är en form av hyggesfritt 

skogsbruk. Med hyggesfritt skogsbruk menas ett brukande utan att skogen 

kalavverkas, det vill säga att marken är kontinuerligt bevuxen med träd och att 

beståndet har en viss lägsta slutenhet.” Till exempel kan frö- och 

timmerträdställningar, luckhuggning och skärmträd ingå i ett hyggesfritt 
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skogsbruk, men dessa räknas inte som kontinuitetsskogsbruk.” (FSC Sverige 

2020). 

Vår tanke är att begreppen kontinuitetsskogsbruk enligt FSC och hyggesfritt 

skogsbruk kompletterar varandra.  

Inom ”Naturnära skogsbruk” (Close to nature forestry) kommer begreppen 

hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogsbruk att närma sig varandra igen, 

bland annat inom nätverket Pro Silva. 

Ett flertal länder är aktiva medlemma i Pro Silva-nätverket som har en relativt stor 

spridning i centrala och södra Europa. Fullvärdiga medlemmar i nätverket idag är: 

Danmark, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, 

Litauen, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien 

Ungern, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Ytterligare elva länder aspirerar på att 

få sina egna filialer inom Pro Silva-nätverket men har inte nått ända fram i 

tillämpandet av principerna: Dessa är: Albanien, Bosnien, Bulgarien, Estland, 

Kosovo, Montenegro, Nord Makedonien, Norge, Polen, Rumänien och Serbien. 

Något att notera är att traditionella ”trakthyggesländer” så som Sverige, Finland 

och Lettland saknas i detta sällskap. 

Ett mål med Pro Silvas arbete är främja “Naturnära skogsbruk som ett alternativ 

till kalhuggning och kortsiktiga trädplantager”. Man har ett antal principer som 

egentligen inte detaljreglerar vad som är till exempel hyggesfritt eller inte, bara 

skogsägaren uppfyller uppsatta övergripande skötselprinciper och 

hållbarhetsprinciper.  

Övergripande så främjar Pro Silva skogsbruksstrategier som optimerar bevarande 

och nyttjandet av skogens ekosystem på ett sådant sätt så att ekologiska och 

socioekonomiska funktioner är hållbara och lönsamma. (Pro Silva principles 

2012) 

De skötselprinciper som förespråkas av Pro Silva ska ta hänsyn till hela 

skogsekosystemet och inkludera marknadsprissatta nyttigheter (till exempel virke) 

såväl som icke-marknadsprissatta nyttigheter (till exempel friluftsliv).  

Skogens funktioner i ett hållbart skogsbruk konkretiseras enligt Pro Silva i fyra 

“hållbarhetsprinciper”:  

1. Bevara ekosystemen  

2. Skydda mot jorderosion och klimathändelser 

3. Producera virke och andra produkter 

4. Producera/ta hänsyn till rekreation/friluftsliv och andra kulturella aspekter. 

Olika typer av hyggesfria skötselregimer kommer alltså att mer eller mindre 

inkluderas/”godkännas” av Pro Silva, beroende på åtgärdernas karaktär och syfte. 

I ett av Pro Silvas medlemsländer, Tyskland, arbetar man en hel del med den så 

kallade Lübeckmodellen. Den utvecklades i norra Tyskland för cirka 30 år sedan 

och innebär en form av hyggesfritt skogsbruk. Lübeckmodellen innebär i grunden 
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att man försöker att efterlikna och bevara naturliga processer i sitt skogsbruk Det 

innebär stort fokus på ståndortsanpassning och naturlig föryngring.  

Lübeckmodellen bygger på några huvudprinciper:  

• Kalhyggen är förbjudna  

• Luckor i bestånd får inte vara större än 0,25 hektar  

• Måldiameterhuggning förespråkas 

• Naturlig föryngring ska nyttjas så långt som möjligt, plantering görs 

endast i undantagsfall  

• Gallring är endast tillåtet för skadade träd, inte för att gynna andra träd  

• Gödsling, röjning, exotiska trädslag, bränning av biomassa, dikning och 

utfordring av vilt är förbjudna åtgärder. 

Som kan utläsas ovan så dras gränsen mellan lucka och kalhygge vid 0,25 hektar, 

luckor större än 0,25 hektar räknas som kalhyggen. (Skogskunskap 2021) 

Naturkultur-principen avviker något i sammanhanget. De flesta andra hyggesfria 

skötselprinciper grundar sig i ett mer ”varsamt” eller naturnära skogsbruk vars 

syfte är att bibehålla skogsbeståndens ekologiska funktioner genom att alltid hålla 

skogen trädbevuxen. Naturkultur innebär en strävan mot maximal ekonomisk 

avkastning på varje punkt i skogen. 

”Naturkultur innebär att man skapar långsiktigt maximal avkastning på varje 

punkt i skogen. Den ekonomiska principen kan resultera i att ett område huggs 

kalt, men mestadels medför principen att skogen efter skörd består av en 

blandning av träd i alla storlekar.” (Hagner 2007). 

Denna princip bygger på strikta ekonomiska optimeringar för enskilda träd och 

det kan vara en anledning till att Hagner inte definierar luckors storlekar, 

beståndens täthet eller höjd. Antalet ekonomiskt mogna träd bestämmer hur 

många av träden som tas ut och kan i praktiken innebära mindre eller större 

kalytor beroende på hur många träd som är mogna att avverka för tillfället. 

5.4 Jämförelser med andra länder  

I arbetet med att ta fram en definition av hyggesfritt skogsbruk har vi undersökt 

hur man ser på detta sätt at bruka skog i andra länder. Tanken har varit att ta reda 

på om det finns några gemensamma synsätt avseende hyggesfritt brukande och i 

så fall beakta dessa när vi beskriver vår definition. Undersökningen har avgränsats 

till nord- och centraleuropeiska länder för att göra jämförelsen så relevant som 

möjligt för svenska förhållanden. 

Våra slutsatser är att för de länder vi undersökt är det inte viktigt att i detalj 

beskriva ramarna för hyggesfritt skogsbruk (bilaga 1). En anledning kan vara att 

man i de flesta andra länder inte har den stora dominans av trakthyggesbruk som 

vi har i Sverige. I flera länder är dessutom trakthyggesbruket förbjudet. I viss 

utsträckning finns beskrivningar med koppling till hyggesfritt skogsbruk och vi 

har i arbetet med vår definition vägt in dessa. Nedan listas några exempel: 
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I Finland används begreppet plockhuggning som ett sätt att bedriva kontinuerlig 

beståndsvård som är Finlands motsvarighet till hyggesfritt skogsbruk. Där får en 

lucka i en luckhuggning inte vara större än 0,3 hektar. Plockhuggning eller 

luckhuggning räknas som gallring och kräver inte aktiv föryngring. Det enda 

kravet är att det kvarvarande beståndet ska vara tillräckligt tätt. Efter 

plockhuggning eller luckhuggning måste den kvarvarande grundytan vara minst 

5–10 kvadratmeter per hektar, beroende på markens bördighet och läge i landet 

(Tapio 2019). 

I Norge har Landsskogtakseringen (motsvarande svenska Riksskogstaxeringen) 

definierat ”lukkede hogster” (inga kalhyggen) som en avverkningsform där 

luckorna/öppningarna inte får vara större än 0,2 hektar, eller där minst 150 träd 

per hektar finns kvar efter avverkning (Norges Skogeierforbund 2020). 

I vårt sydliga grannland Danmark har man sedan 2005 jobbat uteslutande med 

”naturnær skovdrift” (naturnära skogsbruk) på statligt ägd skog, vilket innebär ca. 

25 procent av Danmarks skogsmarksareal. (Naturstyrelsen 2005) 

Det naturnära skogsbruket i Danmark utgår från fyra huvudprinciper: 

1. Träden ska avverkas när de nått en ekonomiskt optimal dimension, oberoende 

av ålder 

2. Naturlig föryngring ska nyttjas så långt möjligt 

3. Arbeta med blandskog med i första hand inhemska trädslag, men även 

utländska/exotiska accepteras 

4. Skapa olikåldriga skogar, behåll skogskontinuiteten och undvik kalhyggen 

(Larsen och Madsen 2001). 

För Danmarks del verkar det naturnära skogsbruket främst innebära att arbeta med 

måldiameterhuggning. Någon beskrivning av till exempel en lämplig storlek på en 

lucka i skogen har inte gått att finna. 

I Storbritannien har man arbetat med en definition av hyggesfritt skogsbruk. Den 

bästa översättningen till hyggesfritt skogsbruk är ”Continous cover forestry”, ofta 

benämnt ”CCF”. Man har även definierat vad ett kalhygge är: 

“Continuous cover forestry is defined as the use of silvicultural systems whereby 

the forest canopy is maintained at one or more levels without clear felling.” (The 

UK Forestry Standard 2017) 

“Clearfelling is defined in the text as the cutting-down of all trees on an area of 

more than 0.25 hectare. The distinctive element of ‘continuous cover forestry’ is 

therefore the avoidance of clearfelling of areas much more than two tree heights 

wide without the retention of some mature trees.” (Mason med flera 1999). 

Tyskland skiljer sig markant från Sverige, Finland och Storbritannien avseende 

vilka avverkningsformer som är tillåtna. Kalhyggen är till exempel normalt inte 

tillåtna. Den vanligaste definitionen, eller regleringen i Tyskland är att man högst 

får kalavverka en hektar per avverkning. Skogslagstiftningen kan dock variera 

mellan delstaterna.  
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6 Diskussion 

I allt väsentligt tror vi att begreppet hyggesfritt skogsbruk, med den beskrivna 

definitionen har förutsättningar att fungera som det är tänkt. Begreppet ska vara 

tillräckligt tydligt och möjligt att tillämpa inom skogsbruket. Det ska även vara 

begripligt och relevant i övriga samhället och uppföljningsbart.  

Begreppet hyggesfritt är inte okomplicerat. Rent språkligt är det en ”negativ” 

definition som utgår från att hyggen inte ska finnas. Dessutom är det i viss mån 

missledande. Den presenterade definitionen innebär att hyggesfritt skogsbruk 

kräver mer än bara att det inte får finnas hyggen. I definitionsarbetet har vi 

övervägt om de skälen är tillräckligt starka för att begreppet ska behöva bytas, 

men kommit fram till att begreppet hyggesfritt skogsbruk bör behållas. 

Förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk ser olika ut beroende på skogens 

skiktning, trädslagsblandning, geografisk plats, höjd över havet, markens 

bördighet, fuktighet, med mera. Hyggesfri skogsskötsel behöver därför anpassas 

efter förutsättningar i varje enskilt fall och hyggesfria skogar kommer att uppvisa 

stora skillnader i utseende. Det har därför varit svårt att ta fram en definition som 

kan fungera i hela landet och för alla typer av skogar. I arbetet med att ta fram en 

definition har vi varit medvetna om detta. Ett alternativ skulle kunna varit en mer 

dynamisk definition. Vi ser istället definitionen som ett ramverk och att 

hyggesfritt brukande sker inom dessa ramar med de anpassningar i skötseln som 

behövs utifrån de förutsättningar som råder och skogsägarens mål med sitt 

brukande. 

Allmänhetens preferenser för olika former av hyggesfritt skogsbruk är inte väl 

undersökta i dagsläget. Studier skulle behövas som kontrollerat undersöker till 

exempel hur variation i skogens öppenhet (olika stora luckor och olika hyggesfria 

åtgärder) påverkar människors upplevelser. 

Kunskapsutvecklingen om hur väl hyggesfria metoder fungerar 

skogsskötselmässigt i olika typer av skogar och i olika sammanhang pågår. För 

närvarande saknas till exempel tillräckliga kunskaper för att med säkerhet kunna 

säga vad som krävs för att en överhållen skärm ska fungera enligt beskrivningen i 

definitionen. I definitionsarbetet har gjorts avvägningar mellan det som kom fram 

i fokusgrupperna och vad som behövs för att skogsskötseln ska fungera i praktiskt 

skogsbruk. Definitionen kan behöva justeras i framtiden då kunskapen om 

hyggesfritt skogsbruk utvecklas. 

Sammantaget ser vi tre aspekter som kan leda till svårigheter med definitionen: 

1. Inom stora delar av skogssektorn förknippas hyggesfritt skogsbruk med 

misslyckad skötsel och kraftigt sönderhuggna skogar under sent 1800-tal och 

tidigt 1900-tal. Flera ideella organisationer ser däremot stora möjligheter i 

begreppet, främst eftersom man ser stora problem med trakthyggesbruket. 

Bland flera av dem finns stora förväntningar på vad hyggesfritt skogsbruk kan 

bidra med inom svenskt skogsbruk.  
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2. Spridning är stor mellan vad olika intressenter lägger i begreppet. Det har 

synts tydligt i fokusgruppernas arbeten. I fokusgrupper med 

naturvårdsperspektiv lyftes kontinuitet, naturlig störningsdynamik och 

skiktning som viktiga faktorer. Det var inte lika tydligt från de grupper som 

hade upplevelseperspektivet som utgångspunkt. Synen på hur stor en lucka 

kan vara innan den övergår till att vara ett hygge varierade också. En del av 

förväntningarna från de olika intressentgrupperna har inte kunnat mötas. 

Praktisk skogsskötsel sätter ibland gränsen för vad som är möjligt att 

åstadkomma. Det innebar att avvägningar har behövt göras mellan vad som är 

optimalt ur upplevelse- och naturvärdessynpunkt och vad som är praktiskt 

möjligt för att även ha en virkesproduktion. En fråga är om de avvägningar vi 

gjort är rimliga. 

3. En bra definition bör vara enkel och bygga på befintliga begrepp. Vi har 

försökt att ha det som utgångspunkt i definitionsarbetet. Det har dock varit 

svårt att uppnå eftersom hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsbegrepp som 

omfattar olika skogsskötselsystem. En viss oro finns för att definitionen ska 

upplevas för komplicerad.  

Vi avser att utvärdera definitionen för hyggesfritt skogsbruk om fem år. Dels för 

att följa upp om den möjliggjort en bättre uppföljning av hur mycket hyggesfritt 

skogsbruk som bedrivs, dels för att följa upp om den bidragit till det förtydligande 

som varit avsikten och inte lett till negativa konsekvenser för skogsskötseln. 
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7.1 Bilaga 1. PM, Definition hyggesfritt skogsbruk. 

Johan Norman, Göteborgs distrikt, 2020-07-17  

Syfte  

Syftet med detta PM är att bidra med ett underlag i Skogsstyrelsens arbete med en ny 

definition av begreppet Hyggesfritt skogsbruk.  

Definitioner som finns idag  

Skogsstyrelsen har jobbat med olika begrepp som innebär skogsbruk utan kalhyggen 

sedan i slutet av 90-talet när de så kallade kontinuitetsskogarna i Sverige kartlades av 

Skogsstyrelsen (2004).  

Vad skiljer då hyggesfritt skogsbruk från kontinuitetsskogsbruk? Skogsstyrelsen 

definierade första gången kontinuitetsskogar i SUS 2001 som: ”Skogar som under 

mycket lång tid varit trädbevuxna och tidigare aldrig kalhuggits” (Skogsstyrelsen, 

2002). Ett par år senare definierade Skogsstyrelsen kontinuitetsskogar på detta sätt: 

”Områden som varit kontinuerligt trädbevuxna utan väsentliga trädslagsbyten sedan 

år 1700, det vill säga de naturvärdesmässigt potentiellt mest värdefulla ej 

kalavverkade skogarna” (Skogsstyrelsen, 2004). Skogsstyrelsen kom ett par år senare 

att arbeta om denna definition (Cedergren, 2008): ”skog med arter vars förekomst 

förklaras av att det under lång tid funnits lämpliga skogsmiljöer och substrat i just 

denna skog eller i dess närhet”. Tanken var att dessa mer känsliga skogsmiljöer med 

lång trädkontinuitet skulle skötas med en fortsatt trädkontinuitet. Det fanns ett antal 

skogsskötselprinciper som inte omfattar kala ytor som inte riktigt platsade in det 

naturvårdande begreppet kontinuitetsskogsbruk, begreppet ”Hyggesfritt skogsbruk” 

introducerades.  

I och med Skogsstyrelsens policy för hyggesfritt skogsbruk 2010 formulerades en 

första definition: ”Med hyggesfritt skogsbruk menas här ett brukande i enlighet med 

skogsvårdslagens regler utan att skogen kalavverkas. Det innebär att marken är 

kontinuerligt bevuxen med träd med ett virkesförråd som normalt överstiger den 

ungefärliga nivå som anges i bilagan till allmänna råd till 10 § skogsvårdslagen, i 

vissa fall med en lägsta nivå enligt 5 § i nämnda bilaga.” (Skogsstyrelsen, 2010)  

Det förekommer även en annan beskrivning av begreppet på Skogsstyrelsens 

Kunskapsplattform för skogsproduktion: ”Exempel på hyggesfritt skogsbruk är 

blädning, plockhuggning och måldiameterhuggning. Anpassningar inom 

trakthyggesbruket såsom överhållen högskärm kan också inräknas.” (Skogsstyrelsen 

2016).  

För ett par år sedan så förenklades definitionen av hyggesfritt skogsbruk till följande: 

”Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det 

innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna innebär 

att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar” Denna 

definition förekommer bland annat på Skogsstyrelsen PM 2020-07-17 2(7)  

Skogsstyrelsens hemsida och i Future Forests rapport om debatten om hyggesfritt 

skogsbruk. (Espmark, 2017)  
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Det är inte bara Skogsstyrelsen som har definierat hyggesfritt skogsbruk, 

skogsbolaget Sveaskog tagit fram en egen definition som beskriver det hyggesfria 

skogsbruket i tre punkter:  

• Skogens täthet måste överstiga en viss trädmassa (virkesvolymen ska vara över §5-

kurvan enl. SVL)  

• Luckor med kalmark får inte vara större än 0,5 ha  

• Ungskogen måste ha en medelhöjd på minst 2 meter innan överståndare avverkas.  

Naturskyddsföreningen har inte definierat hyggesfritt skogsbruk skarpt, men 

beskriver det så här i en faktaruta i rapporten Skogsbruk utan hyggen (2010): 

”Hyggesfritt skogsbruk är ett sammanfattande namn för system för skogsskötsel som 

låter skogsmarken vara kontinuerligt beskogad genom olika former av selektiv 

avverkning”. Naturskyddsföreningen ger faktiskt begreppet någon typ av definition i 

sina beskrivningar av aktiviteter/skogskvällar som handlar om hyggesfritt skogsbruk: 

”Hyggesfritt skogsbruk, eller kontinuitetsskogsbruk som det kallas med ett 

fackuttryck, innebär avverkning av utvalda träd, utan att hela skogen avverkas” 

(Naturskyddsföreningen, 2019)  

Begreppen hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogsbruk har gått hand i hand till 

en början, men det finns en begreppsförvirring som man kan förstå av 

Naturskyddsföreningens definition. Svenska FSC försöker i sin nya 

skogsbruksstandard att reda ut begreppen en aning.  

”Kontinuitetsskogsbruk (Continuous cover forestry): Ett brukande med mål att hålla 

marken kontinuerligt bevuxen med träd och där brukandet underhåller eller utvecklar 

skogens skiktning. Kontinuitetsskogsbruk är en form av hyggesfritt skogsbruk. Med 

hyggesfritt skogsbruk menas ett brukande utan att skogen kalavverkas, det vill säga 

att marken är kontinuerligt bevuxen med träd och att beståndet har en viss lägsta 

slutenhet.”  

Till exempel kan frö- och timmerträdställningar, luckhuggning och skärmträd ingå i 

ett hyggesfritt skogsbruk, men dessa räknas inte som kontinuitetsskogsbruk.” (FSC 

Sverige, 2020).  

Här gör man distinktionen mellan Hyggesfritt skogsbruk och Kontinuitetsskogsbruk, 

där man i certifieringsstandarden väljer att utesluta de skogsbruksåtgärder som 

innebär en kraftigare påverkan av skogstillståndet i definitionen av 

Kontinuitetsskogsbruk.  

I den nya skogsbruksstandarden har det även kommit till krav på hyggesfritt 

skogsbruk under princip 6 – Miljöpåverkan. 6.5.2: Skogsstyrelsen PM 2020-07-17 

3(7)  

”Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen sköts med långsiktig bevarande 

och utveckling av naturvärden och/eller sociala värden som primära mål. Följande 

kan ingå enskilt eller i kombination:  

a) ytterligare områden avsatta för att bevara och främja områdets naturliga eller 

hävdbetingade biologiska mångfald, utöver de 5 % som avsatts enligt 6.5.1,  
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b) områden med förstärkt naturhänsyn och specifika naturvårdsåtgärder,  

c) områden som långsiktigt sköts med kontinuitetsskogsbruk eller luckhuggning med 

naturlig föryngring,  

d) områden med förstärkt hänsyn till upplevelsevärden och/eller lokal ekonomi,  

e) områden med förstärkt hänsyn till renskötseln.”  

Definitioner i andra länder  

I Finland får en lucka i en luckhuggning inte vara större än 0,3 hektar. Plockhuggning 

eller luckhuggning räknas som gallring och kräver inte aktiv föryngring. Det enda 

kravet är att det kvarvarande beståndet ska vara tillräckligt tätt. Efter plockhuggning 

eller luckhuggning måste den kvarvarande grundytan vara minst 5-10 kvadratmeter 

per hektar.  

I Norge så har Landsskogtakseringen (motsvarande svenska Riksskogstaxeringen) 

definierat ”lukkede hogster” (ej öppna avverkningar, inga kalhyggen) som en 

avverkningsform där luckorna/öppningarna inte får vara större än 0,2 hektar, eller där 

minst 150 träd per hektar finns kvar efter avverkning. (Norges Skogeierforbund, 

2020)  

I Storbritannien har man jobbat en del med en definition av hyggesfritt skogsbruk där 

”Continous cover forestry” är den bästa översättningen, ofta benämnt som ”CCF”. 

Man har även gjort ett jobb i att definiera vad ett kalhygge är.  

“Continuous cover is defined as the use of silvicultural systems whereby the forest 

canopy is maintained at one or more levels without clear felling”.  

“Clearfelling is defined in the text as the cutting-down of all trees on an area of more 

than 0.25 hectare. The distinctive element of ‘continuous cover forestry’ is therefore 

the avoidance of clearfelling of areas much more than two tree heights wide without 

the retention of some mature trees.” (Mason med flera 1999)  

Tyskland skiljer sig markant från Sverige, Finland och Storbritannien i denna fråga, 

där kalhyggen oftast inte är tillåtna. Den vanligaste definitionen, eller regleringen i 

Tyskland är att man max får kalavverka 1 hektar per avverkning. I sydvästra 

Tyskland (Baden-Würtemberg) hittar man en lite mer förfinad variant; man får 

avverka max en hektar, men bara en tredjedel kalyta. När föryngringen kommit upp 

på den avverkade ytan så får man göra en ny kalyta. Skogsstyrelsen PM 2020-07-17 

4(7)  

Kan man bedöma skogskänslan?  

Den största utmaningen är att formulera när skogskänslan finns eller inte. Hur stort 

kan en kalyta/lucka/glänta vara innan det upplevs som att skogskänslan inte finns där?  

Roland Gustavsson (1991) resonerar om hur människor upplever skillnader mellan 

skogsbestånd och områden genom minimistorlekar för fattbara enheter. Roland 

Gustavssons resultat visar att de minsta områden som människor kan särskilja är, 

uppdelat på olika skogstyper:  
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• Blandskog: 60x60 meter (0,36 hektar)  

• Lågbestånd/buskar, snår: 30x30 meter (0,09 hektar)  

• Pelarsalslika bestånd: 100x100 meter (1 hektar)  

Han skriver också att minsta storleken i hög grad beror på kontrasten gentemot 

intilliggande område vad gäller öppenhet och gränsens tydlighet. Man skulle kunna 

tolka det som att variationer/luckor/hyggen som är mindre än ytorna som är angivna i 

respektive naturtyp inte skulle uppfattas som en större variation.  

Det finns inga större motsättningar som diskuteras angående hyggesfritt skogsbruk 

och dess betydelse sociala värden och friluftsliv. Den enda typen av hyggesfritt 

skogsbruk som skulle kunna försämra upplevelsevärdena är blädningsbruk som skulle 

kunna resultera i täta, mörka skogar med ett enda trädslag (Espmark 2017).  

Skogskänsla och föryngringsaspekter  

Kan då luckan bli så liten så att träden inte kan föryngra sig naturligt? Ljuskrävande 

trädslag så som till exempel tall och ek kan behöva en lucka på ca 0,3 hektar för att 

den naturliga föryngringen ska lyckas (Drössler pers. com, 2019). Kunskapen inom 

detta område är emellertid relativt låg och svåröverskådlig. Brittiska undersökningar 

har visat att man kan få 90 procent överlevnad av tallplantorna om man planterar där 

det finns ett överbestånd som står med ett kvadratförband på 8x8 meter (Mason med 

flera 2004) Skuggtåliga trädslag som gran klarar att självföryngra sig i mindre luckor.  

Förslag för vidare diskussion  

Jag skulle förorda att sätta in en begränsning på luckans storlek till ca 0,2-0,25 hektar 

i definitionen för hyggesfritt skogsbruk. Detta baseras på andra länders definitioner 

plus att det är då man kan ”säkra” en uppfattning av variation i en skogsupplevelse. 

Man kanske skulle sträcka sig till 0,3 hektar för att säkra naturlig föryngring av 

ljuskrävande trädslag. Då skulle det även bli samstämmigt med den finska 

definitionen på en lucka (0,3 hektar).  

Jag skulle även förorda att försöka hålla isär det bredare begreppet Hyggesfritt 

skogsbruk och det mer naturvårdsinriktade begreppet Kontinuitetsskogsbruk 

Skogsstyrelsen PM 2020-07-17 5(7)  

bland annat med tanke på skrivningarna i FSC:s skogsbruksstandard, men även med 

hänsyn till begreppet kontinuitetsskogar (Skogsstyrelsen, 2004).  

Andra aspekter att tänka på att hålla isär är själva skogsbruksåtgärden och syftet med 

åtgärden. Till exempel så kan man bruka skogen både med hyggesfria 

skogsbruksmetoder och trakthyggesmetoder samtidigt (men inte på samma plats) och 

definitionen bör inte innehålla någon skrivning om att man på något sätt förbinder sig 

i ett hyggesfritt skogsbruk på en viss andel av fastigheten för en viss tidsperiod. Detta 

för att hålla bredden i definitionen.  

Frågor som behöver utredas vidare  

Allmänhetens preferenser för olika typer av hyggesfritt skogsbruk är inte väl 

undersökta i dagsläget. Det som är känt från tidigare studier är att spår av skogsbruk 
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som till exempel ris/avverkningsrester och körspår har en stark negativ påverkan på 

friluftlivsupplevelsen. Det skulle behöva genomföras särskilda undersökningar där 

man kontrollerat studerar variationen av skogens öppenhet (olika storlek på luckor 

och olika hyggesfria åtgärder) och hur den påverkar människors upplevelser.  

Skulle det vara möjligt att arbeta med en mer dynamisk definition där luckans storlek 

beror på höjden på omkringliggande skog?  

Hur långt för avståndet mellan luckorna i en viss storlek vara? (100 m?)  

Hur formar vi en definition som är möjlig och helst enkel att följa upp? Till exempel 

via fjärranalys. Skogsstyrelsen PM 2020-07-17 6(7)  
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Samråd- Ansökan om uttag av vatten från Tolken samt 

utförande av tillhörande anordningar för 

vattenförsörjning inom Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ser positivt på Borås Energi och Miljös fortsatta arbete med 

en ny vattentäkt vid Tolken och lämnar nedanstående kommentarer.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig över ett samråd från Borås 

Energi och Miljö. Samrådet är en del i bolagets ansökan att få tillstånd till uttag 

av vatten ur sjön Tolken för vattenförsörjning. Mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs tingsrätt beslutar om tillstånd till uttag av vatten får ske. 

Ansökan görs bland att för att kunna möjliggöra för en renovering av Sjöbo 

vattenverk. Sjöbo vattenverk når sin maxkapacitet år 2027 utifrån 

befolkningsutvecklingen. Uttag av vatten ur Tolken bedöms ha begränsad 

påverkan på miljö.        

Det är viktigt att en miljökonsekvensbeskrivning visar om vattentäkten 

påverkar sjöns vattennivå på ett sådant sätt att växt- och djurliv påverkas 

negativt. Om regleringen av Tolken omprövas är det önskvärt att se över 

minimitappning och möjligheten till fiskväg. 

Fiskevårdsområdesföreningen för Tolken är en intressent som bör ingå i 

samrådet.        

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd 2021-04-02 

2. Framtida dricksvattenförsörjning i Borås 2021-04-15                                

Beslutet expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö, info@borasem.se  

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 
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  Sida 
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Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



BORÅS ENERGI OCH MILJÖ   
Inventering av privata brunnar, enskilda avlopp samt  
jord- och sjövärmeanläggningar 
 

Kontaktperson  
Namn: Anders Fransson 
Telefon: 0768 88 74 76 
e-post: anders.fransson@borasem.se 

SW
41090145/1 

Borås Energi och Miljö (”BEM”) önskar att ni fyller i nedanstående formulär angående privat brunn, 
enskilt avlopp samt jord- eller sjövärmeanläggning med anledning av det tillstånd för uttag av 
vatten från Tolken för dricksvattenförsörjning som BEM avser att söka. Vänligen skicka uppgifterna 
i bifogat svarskuvert. 
 
Fastighet  
Ägare  Boende 

(om annan 
än ägare) 

 

Adress  Adress  
Postadress  Postadress  
Tel bostad  Tel bostad  
Mobil  Mobil  
e-post  e-post  

 
 
Fastigheten har 
en privat brunn 

□ Ja 
□ Nej 

Om Ja – fyll i formulär nedan under brunnsinformation 
 

 
 
Fastigheten har 
enskilt avlopp 

□ Ja 
□ Nej 

 

 
 
Fastigheten har 
jord- eller 
sjövärmeanläggning 

□ Ja 
□ Nej 

 

 

 
Brunnsinformation  
Användningsområde □ Dricksvatten   □ Energibrunn (bergvärme)  □ Djur   □ Bevattning    

□ Industri  □ Används ej 
Brunnstyp □ Borrad □ Grävd 
Brunnsbotten /  
uttag av vatten är i 

□ Jord □ Berg 

Konstruktion 
(flera alternativ kan kryssas i, 
t.ex. om borrad brunn med 
foderrör finns i gammal grävd 
brunn med betongringar) 

□ Foderrör (stålrör vid borrad brunn, i berg eller jord) 
□ Betongring (vanlig konstruktion hos grävda brunnar) 
□ Stensatt (äldre konstruktion hos grävda brunnar) 
□ Överbyggd (t.ex. med brunnshus eller annat som gör den oåtkomlig) 

Anläggningsår  
Totaldjup brunn  
Skick □ Bra (välkonstruerad och tät) 

□ Någorlunda 
□ Dåligt (felkonstruerad, otät) 
□ Vet ej 

Vattenkvalitet 
Smak? Lukt? Har analys gjorts?  

 
 
 
 

Kapacitet  
Händer det att brunnen sinar? 

 
 
 
 
 

Fastighetstyp □ Åretruntboende   □ Sommarbostad   □ Gård   □ Företag 
Övrig fastighet 
som använder 
brunnen 
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Kontaktperson  
Namn: Anders Fransson 
Telefon: 0768 88 74 76 
e-post: anders.fransson@borasem.se 

SW
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Övrigt gällande brunn 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vänligen redogör för brunnens placering på fastigheten på sista sidan. 
 
Nedan kan ni rita och beskriva fritt vart brunnen är placerad på fastigheten. Använd gärna 
fastighetsgräns, bostadshus eller andra byggnader som i regel redovisas på kartor, tillsammans 
med ett angivet väderstreck, som referens vid beskrivning / skiss över placering. 
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BESÖKSADRESS

Västerlångg. 10 (kontor)

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS

Box 1713

501 17 Borås

VÄXEL 033 35 81 00

KUNDCENTER 020 97 13 00

FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se

ORG NR 556527-5590

Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

Inbjudan till digitalt samråd
Borås Energi och Miljö AB i Borås Stad inbjuder till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för 
ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt 
utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad.

Borås Energi och Miljö avser att hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 
ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av vatten från Tolken för produktion 
av dricksvatten samt utförande av tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och 
intagsledning. 

Borås Energi och Miljö förser idag Borås Stad med dricksvatten genom uttag av vatten 
från Öresjö som produceras i Sjöbo vattenverk innan det levereras till abonnenterna. Sjöbo 
vattenverk är Borås Stads största vattenverk och försörjer Borås samt Fristad, Viskafors, 
Borgstena, Kinnarumma, Svaneholm, Sjömarken, Sandared och Sandhult med dricksvatten. 

Befolkningsmängden inom Borås Stad ökar samtidigt som antalet verksamheter växer 
inom kommunen. Av den ökade befolkningen bosätter sig 95 % inom Sjöbo vattenverks 
distributionsområde. Sett till befolkningsutvecklingen beräknas Sjöbo vattenverk nå sin 
maxkapacitet ca 2027. Tillståndsansökan görs i syfte att erhålla redundans för uttag av vatten 
med god vattenkvalitet för att trygga framtida dricksvattenförsörjning inom Borås Stad samt 
för att möjliggöra renovering av Sjöbo vattenverk. Efter renovering av Sjöbo vattenverk avses 
vattentäkterna nyttjas parallellt. 

Uttag av vatten vid Tolken bedöms medföra en begränsad påverkan på miljön. 
Tillståndsansökan kommer att inkludera en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 
miljöbalken där verksamhetens miljöpåverkan kommer att beskrivas.

Borås Energi och Miljö inbjuder härmed till samråd med allmänheten och särskilt berörda för att 
informera om den planerade verksamheten och för att ge möjlighet att ställa frågor och lämna 
synpunkter. Mötet äger rum i digital form via Teams den 26 april kl. 18:00. Den som vill delta i 
samrådsmötet kan erhålla en länk för deltagande genom att anmäla intresse via formulär på 
nedan angivna hemsida. 

Samrådsunderlag finns tillgängligt på Borås Energi och Miljös hemsida  
borasem.se/nyttvattenverk eller genom förfrågan via e-post eller telefon till kontaktperson. 
Kontaktperson i ärendet hos Borås Energi och Miljö är Anders Fransson,  
anders.fransson@borasem.se, telefon 0768-88 74 76.

Synpunkter kan lämnas på Borås Energi och Miljös hemsida borasem.se/nyttvattenverk, via 
e-post till info@borasem.se alternativt med post till Borås Energi och Miljö, Box 1713,  
501 17 Borås, senast den 10 maj 2021. 

Om du har en enskild brunn, jord- eller sjövärmeanläggning eller avloppsanläggning på din 
fastighet är vi tacksamma om du vill fylla i bilagt formulär. Formuläret skickas med post i 
bifogat svarskuvert, senast 10 maj 2021.

BORÅS 2021-03-30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtida dricksvattenförsörjning i Borås  
 

Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd enligt mil-
jöbalken för ny ytvattentäkt i sjön Tolken i Borås och 
Ulricehamns kommun 
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Sammanfattning 
Borås Stads huvudvattentäkt är Öresjö. Dricksvattenproduktionen sker främst i Sjöbo 

vattenverk. I framtiden väntas behovet av dricksvatten att öka. Det har beräknats uti-

från Borås Stads översiktsplan från år 2018 att produktionskapaciteten i Sjöbo vatten-

verk kommer att överskridas omkring år 2027. Inom de närmaste åren planeras även 

en ombyggnad av Sjöbo vattenverk, vilket kräver annan vattenförsörjning under tiden 

för ombyggnationen. För att skapa en säker dricksvattenförsörjning i framtiden finns 

därför ett behov av en alternativ försörjningskälla. Som resultat av genomförd förstu-

die har Tolken identifierats som det mest lämpliga alternativet till ny vattentäkt.  

Borås Energi och Miljö avser därför att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken 

för att ta ut vatten ur Tolken samt att anlägga tillhörande anordningar för detta.  

Tolken regleras idag för elproduktion i nedströmsliggande kraftverk i Viskan. Vid ett 

framtida vattenuttag kommer vattenreglering även att behöva ske med hänsyn till 

dricksvattenintresset. En förändring av befintlig regleringsstrategi kan därför behövas 

och ingå i tillståndsansökan, vilket kommer att utredas vidare inför att ansökan läm-

nas in till domstolen. Vid en översyn av en ny regleringsstrategi kommer även natur-

miljö, friluftsliv, miljökvalitetsnormer och kraftproduktionsintresset med mera att be-

aktas.  

Inför en ansökan om tillstånd ska ett samråd hållas för att inhämta synpunkter. Detta 

dokument utgör ett samrådsunderlag för ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken. 

Det ska bland annat ligga till grund för samråd om avgränsning av miljökonsekvens-

beskrivningens omfattning och detaljeringsgrad.  

De miljöfrågor som har bedömts som särskilt viktiga att belysa i miljökonsekvensbe-

skrivningen är bland annat påverkan på fisk- och fågelvärden i och kring Tolken samt 

fisk- och musselvärden i Viskan. Utöver det kommer bland annat påverkan på frilufts-

liv, skyddade områden och enskilda intressen att beaktas.  

Avseende miljöpåverkan från de fysiska anordningar som ska utföras, så som intags-

ledningar, kommer begränsning av intrång i naturmiljön att eftersträvas och utredas 

genom val av lokalisering och möjligheten till schaktfri förläggningsmetod av intags-

ledning i strand- och grundområden. 
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2 Bakgrund  
Borås Stad tar idag sitt huvudsakliga dricksvatten från Öresjö via Sjöbo vattenverk. 

Sjön Ärtingen utgör reservvattentäkt. I övrigt finns fyra kommunala vattenverk där 

vattenuttag sker från grundvattentäkter. Det finns dock ett behov av att säkra den 

framtida dricksvattenförsörjningen på grund av en väntad ökning av dricksvattenbeho-

vet och begränsningar i produktionskapaciteten. Då Öresjö utgör huvudvattentäkt och 

möjligheten till alternativ vattenförsörjning är begränsad med övriga befintliga vatten-

täkter har Öresjö och Sjöbo vattenverk stor betydelse för dricksvattenförsörjningen. 

Det finns därför även ett behov av att inrätta en ny vattentäkt med god vattenkvalitet 

för att öka redundansen i dricksvattenförsörjning i Borås Stad. Redundansen möjliggör 

även renovering av Sjöbo vattenverk.  

Borås Energi och Miljö har låtit ta fram en förstudie där sjöarna Säven, Frisjön och 

Tolken har studerats som alternativ. I den samlade bedömningen har Tolken bedömts 

vara det mest fördelaktiga alternativet, se vidare under kapitel 7.  
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3 Tillståndsprocessen 

3.1 Avgränsningssamråd 
Det planerade uttaget av ytvatten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 

kap. miljöbalken och ska prövas genom en ansökan om tillstånd som lämnas in till 

Mark- och miljödomstolen. Tillståndsansökan kommer även att omfatta de nya intags-

ledningar och intagsanordningar som behövs för vattenuttaget och de arbeten som 

behöver utföras för att uppföra dem.  

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken ska föregås av en samrådsprocess. Enligt 

miljöbalken finns två typer av samråd, så kallade undersökningssamråd och avgräns-

ningssamråd. Undersökningssamrådet syftar till att undersöka om verksamheten eller 

åtgärden kan innebära en betydande miljöpåverkan. Om en betydande miljöpåverkan 

kan antas ska ett avgränsningssamråd hållas för att avgränsa miljökonsekvensbe-

skrivningens omfattning och detaljeringsgrad. Om verksamhetsutövaren anser att en 

betydande miljöpåverkan kan antas behöver dock enbart ett avgränsningssamråd hål-

las.  

I detta fall har en betydande miljöpåverkan inte kunnat uteslutas varför samrådet av-

ser ett avgränsningssamråd. Det innebär att ett undersökningssamråd inte behöver 

hållas. Något beslut om betydande miljöpåverkan behöver därmed inte fattas av Läns-

styrelsen.  

Samrådsunderlaget i ett avgränsningssamråd ska vara av den omfattning som behövs 

för att ta ställning till den kommande miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och 

detaljeringsgrad. Av samrådsunderlaget ska det även bland annat framgå vad i miljön 

som kan antas blir betydligt påverkat och de betydande miljöeffekter som verksam-

heten kan antas medföra, i den mån sådana uppgifter finns tillgängliga.  

När samrådet har genomförts ska en samrådsredogörelse upprättas vilken kommer att 

biläggas miljökonsekvensbeskrivningen. Vad som framkommer under samrådet kom-

mer att beaktas vid framtagandet av ansökningshandlingarna.  

3.2 Efter samrådet 
Efter att samrådet har genomförts upprättas ansökningshandlingar inklusive miljökon-

sekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Som en del av detta genomförs till exem-

pel biologiska och hydrologiska utredningar. 

När ansökningshandlingarna är färdigställda lämnas ansökan in till Mark- och miljö-

domstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Efter eventuella kompletteringar kungör domsto-

len ansökan i ortstidning och myndigheter och berörda ges tillfälle att yttra sig. Det är 

även vanligt att det därefter hålls huvudförhandling med platsbesök. Slutligen medde-

lar domstolen dom i målet.    

3.3 Preliminär tidplan 
Samrådsprocessen pågår under våren 2021. Ansökan planeras att lämnas in under 

hösten 2021.  
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4 Beskrivning av planerad verksamhet 
Det planeras för att den nya vattentäkten ska användas tillsammans med Öresjö vat-

tentäkt. I normalfallet kommer en del av vattnet tas från Öresjö och en del från Tol-

ken. På grund av renoveringsbehov av Sjöbo vattenverk samt vid nödbehov behöver 

dock ett nytt tillstånd till vattenuttag täcka det totala behovet av dricksvatten som 

väntas i framtiden. Vattenbehovet har beräknats till år 2050 för vilket ansökan anpas-

sas efter.  

Ansökan avser omfatta följande vattenuttag:  

- 32 000 m3/dygn i medeltal per månad (motsvarande ca 370 l/s)  

- dock högst 40 000 m3 under ett dygn (motsvarande ca 463 l/s)  

I normalfall kommer de ansökta volymerna alltså inte att vara aktuella att ta ut från 

Tolken eftersom en fördelning kommer att ske mellan Tolken och Öresjö. En väntad 

fördelning är att hälften av det aktuella behovet tas ut från respektive vattentäkt.   

Ansökan ska även omfatta anläggande av intagsledningar och tillhörande anordningar. 

Det förslag på ledningssträcka som nu utreds framgår av Figur 1. Placering av led-

ningar kan komma att justeras vid detaljprojektering och vid förläggning till följd av 

tekniska förutsättningar. Ansökan om tillstånd kan även komma att inkludera pump-

station.  

Schaktfri metod för förläggning av intagsledning i strand- och grundområde ska efter-

strävas och möjligheten kommer att utredas inför ansökan. Ledningen kommer i öv-

rigt att förläggas med tyngder på botten av sjön.  

Produktionsplats för sjöledningarna kommer sannolikt att etableras i norra delen av 

Tolken där tillgängligheten till vattnet bedöms vara bättre. Svetsad ledning kommer 

att bogseras för anläggande vid Sundholmen.  

Utöver ovanstående kommer olika regleringsstrategier för Tolken att studeras vidare 

inför ansökan. Detta för att möjliggöra en bortledning av vatten för dricksvattenpro-

duktion. Samtidigt ska hänsyn tas till olika intressen som finns runt sjön och Viskan så 

som natur- och friluftslivsvärden, miljökvalitetsnormer och kraftproduktion. Ansökan 

kan därför komma att innefatta vattenreglering. 
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Figur 1. Förslag på ledningssträckningar som nu utreds. Röd ruta visar even-

tuellt område för pumpstation. Vidare anslutning till kommande överförings-

ledning ingår inte i denna ansökan.  
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5 Gällande tillstånd för reglering av Tolken  
För Tolkens reglering gäller vattendom upprättad 1928 (ärende 22-1928). Denna be-

skriver nivåer i ett lokalt höjdsystem där övre magasinsgräns (tolkat som dämnings-

gräns) anges till +47,01 m (enligt lokalt höjdsystem) och nedre magasinsgräns (tolkat 

som sänkningsgräns SG) anges till +44,61 m. Domen ger därmed rätt till en regle-

ringsamplitud om ca 2,4 m.  

Domen innefattar inte villkor om minimitappning. Istället står beskrivet att dämmet 

kan stängas helt.  

Anläggningen ägs av Vattenfall AB och reglering sker för nedströmsliggande ström-

kraftverk vid Gingri. Dessutom finns tre privata kraftproducenter mellan Tolken och 

Viskans utlopp i Öresjö. För mer information se under kapitel 10.1. 

Enligt den nationella planen för prövning av moderna miljövillkor för vattenkraften ska 

omprövning av tillstånd i Viskan ske från år 2029 (förordning (1998:1388) om vatten-

verksamheter, bilaga Tid för ansökan om prövning för moderna miljövillkor).  

 

6 Avgränsning 
I den planerade ansökan kommer tillstånd till ytvattenuttag, intagsledningar och öv-

riga intagsanordningar samt pumpstation att ingå. Nya överföringsledningar på land 

och nytt vattenreningsverk samt inrättande av vattenskyddsområde för Tolken kom-

mer att hanteras i separata processer.  

Beskrivning av miljöförhållanden och miljöpåverkan i den kommande miljökonse-

kvensbeskrivningen kommer i första hand att avgränsas till att omfatta Tolken samt 

Viskan till dess utflöde i Öresjö. Detta då det främst är ned till Öresjö som det bedöms 

finnas en potentiell risk för påverkan från vattenuttag och vattenreglering. Då vattnet 

som tas ut hanteras i det kommunala vatten- och avloppssystemet och renas i So-

backens avloppsreningsverk med utsläpp i Viskan bedöms påverkan nedströms av-

loppsreningsverkets utsläpp i Rydboholm vara helt utsläckt. Därför beskrivs även till 

exempel vattenförekomsterna fram till och med vattenförekomsten i Viskan som pas-

serar Rydboholm.  
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7 Alternativa vattentäkter 
Borås Energi och Miljö har låtit utföra en förstudie där sjöarna Frisjön, Tolken och Sä-

ven har utretts för att bedöma lämpligheten som ny vattentäkt (Sönegård et al. 

2020). Tidigare har även grundvatten från Varnum och från Bollebygd och Dalsjöfors 

studerats som alternativ men har uteslutits av kapacitetsskäl. 

De tre ytvattenalternativen har bland annat studerats avseende uttagskapacitet och 

vattenkvalitet samt avseende ledningsdragningar, lokalisering av vattenverk och drift- 

och underhållskostnader. 

Utifrån de kriterier som har studerats och den viktning som kriterierna har givits visar 

resultatet att Tolken har bäst förutsättningar som råvattentäkt samt utgör det mest 

kostnadseffektiva alternativet. Det gäller bland annat med avseende på vattenkvalitet 

där Tolken har bäst råvattenkvalitet. Detta ger bland annat upphov till ett lägre kemi-

kaliebehov vid rening. Tolken utgör även det mest fördelaktiga alternativet avseende 

energiförbrukning på grund av de höjdförhållanden som råder mellan Tolken och dis-

tributionsnätet i Borås Stad. Vid vattenuttag ur Tolken kommer även redundant inmat-

ning till distributionsnätet i Borås att ske samtidigt som redundans kan skapas för 

andra samhällen efter ledningsdragningen från Tolken till Borås.   

Sammantaget har därför Tolken bedömts vara det mest fördelaktiga alternativet.  

 

Figur 2. De studerade sjöarna i förhållande till Borås.  
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8 Hydrologi  

8.1 Allmänt om områdets hydrologi 
Området öster om Borås består av en högt liggande bergsplatå med toppar på över 

300 m ö.h. Berggrunden är kraftigt uppsprucken, där Tolken ligger i en av de större 

sprickdalarna med sydvästlig-nordostlig riktning. Nivåskillnaden mellan omgivande 

berg och sjön, som ligger kring 227 m ö.h., är upp till hundra meter. Markerna närm-

ast sjön domineras helt av tunna moränjordar även om det i den östra delen finns par-

tier med berg (se Figur 3). I sprickdalen norr respektive söder om Tolken samt på en 

av öarna finns även mindre områden med isälvsmaterial. 

 

Figur 3. Områdena kring Tolken domineras av höglänta bergsområden (röda) 

samt morän närmast sjön (ljusblå). I norr respektive söder finns mindre om-

råden med isälvssediment (gröna). Jordartskartan från SGUs Karttjänst. 

Vattnet från områdena kring Tolken utgör källflödena för Viskan som har sin start-

punkt vid utflödet från sjöns nordligaste del. Tolken har en areal på ca 12 km2, vilket 

utgör nästan 1/5 av avrinningsområdets totala yta (se Figur 4 nedan). Avrinningsom-

rådet domineras i övrigt av skogsmark, med inslag av åkermark. Tolken har ett 

medeldjup på ca 8,4 meter och ett maxdjup som är uppmätt till ca 27 meter. 

Tillrinningen till Tolken bedöms främst ske via små bäckar (se Figur 4 nedan). Viss till-

rinning sker även direkt från grundvattnet i de omgivande moränmarkerna. Områdena 

med isälvssediment verkar inte utgöra ett sammanhängande stråk och bidrar troligen 

inte till någon större inströmning av grundvatten. 
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8.2 Flöden i Viskan 
Karaktäristiska flöden i utflödet från Tolken, baserade på SMHIs Vattenwebb, present-

eras i Tabell 1. Lågflöden ut från sjön påverkas i hög grad av sjöns reglering, vilken 

översiktligt har beskrivits i Vattenwebb. Framförallt gällande lågflöden finns därför på-

tagliga osäkerheter i Vattenwebb. 

 

Tabell 1 Karaktäristiska flöden vid Tolkens mynning i Viskan, baserade på 

”Stationskorrigerad vattenföring” från SMHIs Vattenwebb. 

Beskrivning Förkortning Flöde [m3/s] 

Högvattenföring med en återkomsttid av 50 år HQ50 4,5 

Medelvärdet av varje årshögsta dygnsvattenföring MHQ 2,7 

Medelvärdet av dygnsvattenföringen under hela 

perioden 

MQ 1,2 

Medelvärdet av varje årslägsta dygnsvattenföring MLQ 0,7 

 

Vid medelvattenföring utgör flödet från Tolken ca en femtedel av Viskans vattenflöde 

då det rinner ut i Öresjö (se Figur 4). Vid högflödessituationer är denna andel betydligt 

mindre, medan den vid lågflödessituationer bedöms utgöra en dominerande del av 

Viskans flöde ut i Öresjö. Detta beroende på att flödena ut ur Tolken regleras och att 

en minimitappning upprätthålls av Vattenfall på frivillig basis.   

 

 

 

Tjocklek på ljusgrön linje symboliserar årsme-

delflöde 

 

Cirkeldiagram visar (i brunt) Tolkens andel av 

årsmedelflödet 

Tunna mörkgröna linjer kring Tolken visar hu-

vudsakliga ytliga tillrinningsvägar  

Figur 4. Tolkens avrinningsområde (ljus yta) och Viskans sträckning 

genom Borås och ned till Viskafors (gröna linjer). Bakgrundskarta är 

Topografisk webbkarta, Lantmäteriet. 
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I Figur 5 nedan presenteras beräknade flöden från SMHIs Vattenwebb vid utloppet av 

Tolken för både reglerade och oreglerade förhållanden. Där framgår att flödet vid re-

glerade förhållanden som lägst är ca 0,6 m3/s under den aktuella tidsperioden. Vid 

oreglerade förhållanden, där beräkningarna baseras på SMHIs mycket översiktliga be-

dömning av sjöutloppets ursprungliga förhållanden, är det periodvis inte något flöde 

alls. Enligt Vattenfall tillämpas idag en frivillig minimitappning på 0,3 m3/s från Tolken. 

Detta är lägre än vad SMHIs beräkning för nuvarande förhållanden visar på, men 

högre än de lägsta flödena som beräknats för oreglerade förhållanden.  

 

 

Figur 5. Beräknat flöde ut från Tolken (2012 – 2019) för nuvarande reglerade 

förhållanden (blått) samt ursprungliga naturliga förhållanden (orange). Data 

från SMHIs Vattenwebb. 

8.3 Förändrad reglering av Tolken  
Ett uttag av vatten från Tolken kommer att medföra lägre vattennivåer i sjön så vida 

inte en ändrad reglerstrategi tillämpas. Risken för låga nivåer finns framförallt under 

perioden då vatten tas enbart från Tolken vilket väntas främst under renovering av 

Sjöbo vattenverk och vid nödsituationer. 

Fortsatta studier kommer att undersöka möjligheten att undvika sänkta vattennivåer 

genom en förändrad reglering av Tolken. I första hand kommer då att studeras effek-

ten av att undvika låga vattennivåer under vinter och vår (se Figur 6). Detta eftersom 

låga vattennivåer inför sommaren ökar risken för låga nivåer i slutet av sommaren och 

början av hösten. 

En förändrad och genomtänkt reglerstrategi kan även medföra positiva effekter avse-

ende förekommande låga vattennivåer i Tolken. Detta då ny reglerstrategi kommer att 

sträva efter att förhindra perioder med riktigt låga vattennivåer. En framtida regle-

ringsstrategi kommer dock att behöva ta hänsyn till lämplig avvägning mellan vatten-

nivåer i Tolken och flöden i Viskan.  



 

 

14 (31) 

 

 

Figur 6. Historiska max-, medel- och minvattennivåer i Tolken för varje dag 

på året. Svart pil symboliserar hur en reglerstrategi kan sträva efter en höjd 

lägsta nivå under vinter och vår. 

För att genomföra en ökning av de lägsta nivåerna i Tolken under vinter och vår behö-

ver i vissa fall tappningen från Tolken minskas. Denna minskade tappning bör i första 

hand göras vid tillfällen med hög tillrinning nedströms Tolken. Detta för att minska på-

verkan på naturmiljön och elproduktionen. För att undvika att vattennivåerna sjunker 

allt för mycket under extremt torra somrar kan tappningen från sjön behöva minskas 

vid högre nivåer i Tolken än som görs med nuvarande reglerstrategi. Möjligen behöver 

även den frivilliga minimitappningen på 300 l/s som Vattenfall tillämpar idag under-

skridas vissa år.  

Samtliga dessa möjliga ändringar ligger inom befintligt tillstånd. Det ska betonas att 

risken för lägre flöde och vattennivå framför allt föreligger under tid då Öresjö inte kan 

användas som vattentäkt, till exempel under tiden då Sjöbo vattenverk byggs om.  
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9 Områdesbeskrivning och allmänna intressen 

9.1 Tolken  
Tolken är belägen i både Borås och Ulricehamns kommuner. Sjön omges av både skog 

och öppna marker. Tolken är till ytan ca 12 km2 och dess vattenvolym är beräknad till 

ca 95 miljoner m3. Sjön är näringsfattig (Naturcentrum AB Stenungsund 2000). 

Utloppet till Viskan finns i sjöns norra del. Tolken är den största sjön i Viskans avrin-

ningsområde. 

Tolken har pekats ut som en regionalt viktig dricksvattenresurs i remissversionen av 

regional vattenförsörjningsplan, som Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram 

(Ruderfelt et al. 2021).    

 

Figur 7. Översiktskarta över Tolken. Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län 

 

9.1.1 Planförhållanden 

Borås Stads översiktsplan antogs av kommunfullmäktiga den 12 april 2018. I över-

siktsplanen pekas Tolken, tillsammans med sjöarna Säven, Åsunden och Frisjön, ut 

som potentiella ytvattentäkter som kan vara värdefulla för att trygga den långsiktiga 

dricksvattenförsörjningen för kommunen. Sjöarna har därför pekats ut som områden 

där särskild hänsyn bör tas.  
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Det närmaste område som i översiktsplanen pekas ut för tätortsutveckling är Äspered 

som ligger ca 1,8 km väster om Tolken. 

Gällande översiktsplan i Ulricehamns kommun är antagen den 29 oktober 2015. I 

översiktsplanen beskrivs bland annat att Tolken har pekats ut i den kommunala vat-

tenförsörjningsplanen som intressant ytvatten att använda för den allmänna dricksvat-

tenförsörjningen innan år 2050. Även andra ytvatten och grundvattenförekomster har 

pekats ut. Vidare har man i översiktsplanen pekat ut fem områden vid sjön för möjlig 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, för att möjliggöra 

utveckling av bostäder och verksamheter i strandskyddat område.  

Ett fåtal detaljplaner finns i området runt Tolken. Ingen detaljplan finns i området som 

studeras för planerade intagsanordningar.  

9.1.2 Riksintressen 
Tolken är lokaliserad inom ett större utpekat område för framtida järnväg, vid namn 

Götalandsbanan, Linköping-Borås. Området är av riksintresse för kommunikation en-

ligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Även väg 40, norr om Tolken, är utpekad som riksintresse 

enligt 3 kap. 8 §.  

9.1.3 Skyddade områden  

Naturreservat 

I sydvästra delen av Tolken finns ett naturreservat vid namn Sundholmen, se Figur 9. 

I naturreservatet ingår mark längs sjöns västsida med bland annat bokskog, bland-

lövskog och ekhage. I naturreservatet ingår också ön Holmen. Ön kantas av aldomine-

rad strandskog och på ön finns Sundholmens slottsruin med anor från 1400-talet.  

Slottsruinen har stor betydelse för flera fladdermusarter. Vid sjön häckar bland annat 

knipa, storskrake och storlom (Sundholmen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

hemsida hämtat 2020-12-21).  

Fågelskyddsområde 

Lindö är en centralt lokaliserad ö i Tolken och utgör ett fågelskyddsområde, se Figur 9. 

Inom området gäller förbud mot att färdas eller uppehålla sig under tiden 1 mars – 1 

juli med vissa undantag. Bildandet av fågelskyddsområdet beslutades av Länsstyrel-

sen den 20 maj 2020. Området har betydelse för en skyddsvärd fågelart som konsta-

terats häcka i området. Av sekretesskäl nämns inte arten i beslutet. Skyddet syftar till 

att minska störningar från friluftslivet och till att säkerställa att det finns tillräckligt an-

tal skyddade områden för att tillgodose att den skyddsvärda artens behov av lämpliga 

häckningsområden uppfylls. 



 

 

17 (31) 

 

 

Figur 8. Karta med naturreservatet Sundholmen (grön yta) och fågelskydds-

område Lindö (grön ring). Blåprickat område markerar strandskyddat om-

råde. Karta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Strandskydd 

Tolken omfattas av utökat strandskydd vilket sträcker sig 300 meter från strandlinjen 

upp på land och 300 meter ut i vattnet. Även öarna i sjön omfattas av utökat strand-

skydd om 300 meter. 

Vattenskyddsområde 

Tolken ligger inom vattenskyddsområde för Öresjö vattentäkt. Skyddsområdet är in-

delat i primär-, sekundär- och tertiär skyddszon. Tolken och dess avrinningsområde 

omfattas av den tertiära skyddszonen. Inom tertiär skyddszon reglerar föreskrifterna 

bland annat hantering av kemikalier, fordonstvätt, hantering av cisterner och rörled-

ningar för petroleumprodukter och kemikalier samt upplag av skogsmaterial, avfall 

och förorenade massor.  

  



 

 

18 (31) 

 

9.1.4 Skyddsvärda arter och övriga naturvärden 

9.1.4.1 Tolken 

Tolken är utpekad i det kommunala naturvårdsprogrammet för Borås Stad (Naturcent-

rum AB Stenungsund 2000). Sjön har bedömts ha ett mycket högt naturvärde (klass 2 

i en tregradig klassificering). Sjön är utpekad bland annat för dess brant sluttande od-

lingsmarker och lövskogar utmed sjöns västra strand och för dess artrikedom bland 

fåglar och fiskar.  

Som särskilt skyddsvärd fågelart finns häckande storlom (SLU Artdatbanken 2021).  

Bland häckande fågelarter finns även bland annat grönbena, sångsvan, fisktärna, 

strandskata och skäggdopping (SLU Artdatbanken 2021 och Naturcentrum AB 

Stenungsund 2000). 

Bland fiskarterna i sjön finns bland annat gös, lake, sik, siklöja, ål, öring, abborre, 

gädda, mört och sutare (Ifiske, hämtat 2021-03-10). I tillflöden till sjön har bland an-

nat öring, ål och lake fångats vid elfisken.  

Det finns inte någon våtmark markerad i Naturvårdsverkets våtmarksinventering i 

närheten av sjön. 

9.1.4.2 Område för potentiell landanslutning 

Landanslutningen planeras vid Tolkens västra sida. Området där utgörs bland annat av 

ett lövskogsrikt odlingslandskap. Många av lövskogarna hyser en rik flora och fauna 

och området är ett populärt friluftsområde.  

Vid studerande av fynduppgifter av naturvårdsarter i Artportalen i området kring 

Sundholmen påträffas bland annat uppgifter om arter som utgör signalarter enligt 

Skogsstyrelsen, till exempel fällmossa, sotlav, dvärgtufs och platt fjädermossa. I om-

rådet kring Sundholmen finns även fynd av rödlistade arter så som ask, almlav, 

lunglav och sjöhjortron.   

I området kring Sundholmen finns även flera träd markerade som skyddsvärda i Läns-

styrelsens informationskarta, både i sluttningen ner mot sjön och på den södra delen 

av halvön. De arter som nämns är bland annat ek, ask, klibbal och lönn. 

9.1.5 Friluftsliv 
Tolken har betydelse för friluftslivet genom bland annat båtliv och fritidsfiske. Dessa 

nämns bland annat som mer frekventa friluftsaktiviteter i Ulricehamns översiktsplan. 

Längs sjöns stränder finns många småbåtsbryggor. Som utflyktsmål finns till exempel 

fornlämningsmiljöer vid bland annat Källarnabben, belägen vid Tolkens östra strand, 

och naturreservatet Sundholmen.  

En kommunal badplats finns på sjöns västra sida, inom Sundholmens naturreservat.  
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9.1.6 Kulturmiljö 
Viskadalen har varit en viktig kommunikationsled sedan förhistorisk tid. Runt Tolken 

och på dess öar finns en rad fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Det 

rör sig bland annat om flera stenåldersboplatser, fyndplatser för slagen flinta och om-

råden med fossil åkermark.  

 

Figur 9. Exempel på platser med fornlämningar (röda markeringar) och öv-

riga kulturhistoriska lämningar (ljusblå markeringar) vid Tolken. I kartan vi-

sas området för Sundholmen på sjöns västra sida. På ön Holmen finns Sund-

holmens slottsruin. Karta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
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9.2 Viskan  
Viskan börjar vid Tolkens utlopp och rinner i dess övre del via ett antal sjöar så som 

Mogden och Marsjön innan den rinner ut i Öresjö. Från Öresjö fortsätter Viskan söder 

ut genom bland annat Borås, Viskafors, Kinna och Veddige, innan den mynnar i Klos-

terfjorden, norr om Varberg. 

En höjdskillnad mellan Tolken och Öresjö på ca 94 m har gjort att vattnet i Viskan 

över lång tid har nyttjats för olika ändamål, såsom kvarn- såg- och vattenkraftverk-

samheter.   

 

Figur 10. Karta över Viskan mellan Tolken och Öresjö. Källa: Vatteninformat-

ionssystem Sverige (VISS). 

9.2.1 Planförhållanden 

I Ulricehamns översiktsplan har ett område vid sjön Mogden pekats ut för utveckling 

av bostäder i strandnära lägen (LIS-områden). På samma sätt har ett område pekats 

ut för utveckling av strandnära verksamhet längs Viskan, uppströms Ågården.  

 

9.2.2 Riksintressen 
Riksintresse Naturvård 

Två områden längs Viskan är utpekade som riksintresse för naturvård. För lokali-

sering, se Figur 12. Det ena området finns vid Hökerum och är utpekat för dess natur-

betesmarker med delvis art- och individrika växtsamhällen.  

Det andra området, vid namn Gingri, sträcker sig ca 3,5 km längs Viskan ned till myn-

ningen i Öresjö. Som en del av värdet beskrivs att Viskan med dess forsar, fall och 

kvillor har ett rikt fågelliv samt är ett lek- och uppväxtområde för öring. Sumpskog vid 

Viskans utlopp i Öresjö är en värdefull sträckfågellokal. Som förutsättning för beva-

rande beskrivs bland annat att vattenkvaliteten i Viskan behöver bibehållas och forsar, 

fall och sumplövskogar bevaras.  
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Riksintresse Friluftsliv 

Ett område av riksintresse för friluftslivet är utpekat i den nedre delen av Viskan. Det 

har namnet Mölarp och Kröklings hage. Området ingår delvis i det område som är ut-

pekat som riksintresse för naturvård vid namn Gingri som nämns ovan. I värdebe-

skrivningen beskrivs att området mellan Mölarp och Gingri är ett populärt utflyktom-

råde med flera intresseväckande natur- och kulturmiljöer. Där finns lövskogar, ängs- 

och hagmarker, forssträckor och geologiska formationer som ger en omväxlande och 

attraktiv miljö. Växt- och djurlivet är rikt. Av värde för friluftslivet är den iordning-

ställda kvarnmiljön, vandringslederna och fågeltornet vid Öresjö. 

Riksintresse Kulturmiljövården 

Ett område runt Hökerum är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Enligt 

värdebeskrivningen utgör området en centralbygd med fornlämningsmiljö som av-

speglar områdets framträdande roll under järnåldern och att området haft strategisk 

betydelse under medeltiden.  

Även ett område längs Viskan vid namn Fristad-Gingri är utpekat som riksintresse för 

kulturmiljövården. Området utgör ett odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som 

avspeglar en lång kontinuerlig bebyggelsehistoria där bland annat gravfält, fossil åker-

mark i terrasser, Gingri kyrkplats och Fristad kyrka finns.  

 

Figur 11. Riksintresse naturvård (mörkgrönt), riksintresse friluftsliv (ljus-

grönt) och riksintresse kulturmiljövården (rött). Karta: Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. 

 

9.2.3 Skyddade områden 

Natura 2000 

Längs Viskan från Mölarp till Öresjö finns Natura 2000-området Mölarp och Kröklings-

hage, för lokalisering se Figur 13. Området är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. 

I bevarandeplanen (Länsstyrelsen 2019) går att läsa att området har ett i förhållande 

till arealen stort antal olika vegetationstyper. Viskan flyter genom en bred dalgång för 

att i väster bilda flera forsar och fall på sin väg ned mot Öresjö. Vid Mölarp grenar sig 

ån i två delar som omger Mölarps ö, en ca 8 hektar stor holme. Förutom ön ingår Vis-

kans vattenmiljöer, sumplövskogar och sammanhängande bestånd av orörd 

ädellövskog med lång kontinuitet samt barrskogar. Även Viskans mynning i Öresjö 
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ingår vilket är ett viktigt område för migrerande våtmarksfåglar och har också stor be-

tydelse för friluftslivet, utbildning och fågelskådning. 

Utpekade naturtyper som ska bevaras i området är bland annat ävjestrandsjöar (nat-

urtyp 3130), lövsumpskog (naturtyp 9080) och svämlövskog (naturtyp 91E0). 

Bland åtgärder som kan påverka naturvärdena negativt nämns åtgärder som minskar 

arealen av utpekade naturtyper och åtgärder som påverkar vatten- och lövskogsmil-

jöer.  

 

Figur 12. Natura 2000-området syns markerat med grön yta. Naturreservaten 

Mölarp och Kröklings hage upptar tillsammans samma yta som Natura 2000-

området. De blåprickade ytorna markerar strandskyddat område. Karta: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

 

Naturreservat 

Naturreservatet Mölarp bildades år 1990 och omfattar bland annat Mölarps ö och om-

givande vattenmiljöer med dess forssträckor och sumplövskogar. År 1998 utökades 

reservatet till att inkludera Viskans mynning i Öresjö vilket utgör ett värdefullt område 

för fågelliv så som häckningslokal- och rastlokal för ett stort antal fågelarter. Reserva-

tet har till ändamål att bevara områdets limnologiska, biologiska och kulturhistoriska 

värden, att tillgängliggöra området för friluftsliv och att hålla vårdkrävande miljöer i 

hävd. Som förutsättningar för att områdets värden ska bestå nämns bland annat att 

Viskans åfåror och forsar ska bevaras och att vattenkvaliteten inte får försämras. Även 

den hydrologiska regimen med högvattenflöden respektive god tillrinning sommartid 

är av stor betydelse. Vattenkraftutbyggnad och ökad reglering av källsjön Tolken 

nämns som åtgärder som kan påverka områdets naturvärde negativt (Länsstyrelsen i 

Älvsborgs län 1990). 

Naturreservatet Kröklings hage angränsar i söder till naturreservatet Mölarp och inne-

fattar ett varierat område med naturtyper så som ädellövskog och löväng.  

Strandskydd 

Runt Mogden och längs Viskan nedströms Mogden till Öresjö gäller generellt strand-

skydd om 100 meter från strandlinjen. En kortare sträcka längs Viskan, mellan Tolken 
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och Mogden, finns ett område som inte omfattas av strandskydd enligt Länsstyrelsens 

informationskarta.   

9.2.4 Skyddsvärda arter och övriga naturvärden 

Öring förekommer i Viskan. Viktiga lekområden finns på strömsträckor vid Mölarp och 

mellan utflödet från Tolken och sjön Mogden. Det bedöms vara stationära öringbe-

stånd till följd av vandringshinder. Vid elfisken i Viskan mellan Tolken och Öresjö har 

förutom öring bland annat ål och lake påträffats. Flodkräfta har tidigare funnits men 

nu finns signalkräfta vid till exempel Mölarp.  

Flodpärlmusslor finns framförallt i Gingri/Mölarps-området. I norra fåran vid Mölarps 

kvarn och nedströms sammanflödet av fårorna är de områden som verkar hysa det 

största antalet (Musselportalen 2021-01-19). Flodpärlmusslan är fridlyst och klassad 

som starkt hotad (EN) i den nationella rödlistan. Den är även listad i EU:s Art- och ha-

bitatdirektiv. I ett område nära nedströms Marsjön har även höga tätheter av äkta 

målarmussla hittats vid inventering år 2017. Äkta målarmussla är upptagen på rödlis-

tan som nära hotad (NT). I samma område finns även enstaka fynd av flodpärlmussla.  

Till häckande fåglar kring Mölarp/Gingri hör forsärla och strömstare (Värdebeskrivning 

riksintresse för naturvård, NRO 14151 Gingri). Även kungsfiskare förekommer här 

(Bark Jonathan 2014).  

Ett område längs en ca 3 km lång sträcka av Viskan, mellan Hökerum och Nitta, har 

ingått i våtmarksinventering och där klassificerats som klass 2, högt naturvärde (fyra-

gradig skala där klass 1 anger högsta värdet).  

9.2.5 Friluftsliv 

Möjligheten till friluftsliv är god med avseende på de naturreservat, Natura 2000-om-

råde och kulturmiljöer som finns längs Viskan. I naturreservatet Mölarp anges att Mö-

larpsområdet och Kröklings hage är ett av de mer välbesökta naturområdena i Borås 

Stad.  

9.2.6 Kulturmiljö 
Viskans dalgång mellan Tolken och Öresjö har flera områden av intresse för kultur-

miljö, se under riksintressen.  

Flera fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns på sträckan mellan 

Tolken och Öresjö. Flertalet av dem har koppling till vattenmiljön, så som vissa kvar-

nar och broar. 

Mölarps kvarn utgör en kulturmiljö med bebyggelse från 1800-talet. Kvarnen brukades 

fram till 1960-talet. Renovering av kvarnen har utförts med bland annat ett nytt vat-

tenhjul så att malning åter är möjligt. Kvarnen sköts av hembygdsföreningen som 

också ordnar kaffeservering under sommaren med mera.  
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10 Beskrivning av enskilda intressen 

10.1 Vattenkraftverk  
Från Tolken ner till Viskans utlopp i Öresjö finns fyra kraftverk, vilka uppströms från 

sett är: Boga kvarn, Ågården, Gingri och Kröklingsfors. 

Boga kvarn ägs av en privatperson och drivs för bland annat egen elförsörjning och 

produktion till elnätet. Kraftverket har enligt ägaren en drivvattenföring på ca 400-900 

l/s.  

Ågården kraftverk ägs också av privatperson. Ny turbin har satts in år 2006. Kraftver-

ket har enligt ägaren en drivvattenföring på 400-6000 l/s. En tillståndsprövning för 

vattenkraftverket pågår (mål nr M 819-15).  

Gingri kraftverk är det kraftverk med störst årlig produktion på sträckan och ägs av 

Vattenfall Småskalig Kraft AB. Tillstånd finns från år 1988 (VA 76/86). Av domen 

framgår bland annat att 8 m3/s av flödet får avledas för att driva kraftstationen och 

att en tappning till den naturliga åfåran ska vara minst 200 l/s under juni – augusti 

och övrig tid minst 50 l/s.  

Kröklingfors kraftverk ägs av Kraftbolaget i Sverige AB. Här finns två turbiner från ti-

digt 1900-tal som enligt ägaren är renoverade under 1980-talet. Tillstånd finns från 

1988 (VA 1/84) där det bland annat framgår att det för kraftproduktion får avledas 

8,2 m3/s. Samma minimitappning gäller här som för Gingri, det vill säga 200 l/s under 

juni – augusti och 50 l/s under övriga månader.  

10.2 Övriga enskilda intressen  
Övriga enskilda intressen som kommer att beaktas under det fortsatta framtagandet 

av underlag är eventuell påverkan på tillgänglighet till bryggor i Tolken, påverkan på 

eventuella sjövärmeanläggningar och enskilda grävda dricksvattenbrunnar.  

Ett stort antal privata fastighetsägare finns längs Tolkens strand som också kommer 

att beaktas. Beroende på hur bortledningen och eventuella ändringar i regleringen 

kommer att påverka vattenståndet i sjön kan dessa komma att påverkas. 

Några markavvattningsföretag finns inte i Tolkens direkta närhet.  
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11 Miljökvalitetsnormer för vatten 

11.1 Allmänt 
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/G) syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt håll-

bar förvaltning av våra vattenresurser. Direktivet innefattar att varje medlemsland ska 

implementera miljökvalitetsnormer (MKN) för varje vattenförekomst. Miljökvalitetsnor-

mer uttrycker den vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tid-

punkt utifrån vattenförekomstens nuvarande status. Huvudregeln är att alla vattenfö-

rekomster ska uppnå normen god status inom en viss tidpunkt och att statusen inte 

får försämras, men ibland kan undantag göras (Vattenmyndigheterna, 2021). 

11.2 Status och gällande normer 
Från sjön Tolken till den plats nedströms där Sobackens reningsverk har sitt utsläpp i 

Viskan (inom det potentiella bedömda påverkansområdet) finns åtta ytvattenföre-

komster. För karta över vattenförekomsterna, se Figur 14. Alla har klassats utifrån 

dess ekologiska och kemiska status. En sammanfattning av aktuella vattenförekoms-

ter, status och norm finns i Tabell 1.  

Samtliga vattenförekomster har klassificerats till måttlig ekologisk status. För Tolken 

är kvalitetsfaktorn fisk och syrgas utslagsgivande för bedömningen på grund av att fis-

kars vandringsmöjligheter är negativt påverkade samt att syrehalterna är låga.   

För Viskans tre vattenförekomster mellan Tolken och Öresjö samt för sjön Mogden har 

den ekologiska statusen klassats som måttlig främst till följd av begränsningar i fis-

kens vandringsmöjligheter (främst kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet i vatten-

drag respektive sjö). Enstaka elfisken på den närmast belägna vattenförekomsten i 

Viskan, mellan Tolken och Mogden, visar dock på god fiskstatus med goda öringtät-

heter (Länsstyrelsen 2021). I samma vattenförekomst har statusen avseende morfolo-

giskt tillstånd bedöms som god.  

Vattenmyndigheten har inte klassificerat kvalitetsfaktorn hydrologisk regim, varken i 

Tolken eller närmast berörd del av Viskan. 

Angående kemisk status uppnår samtliga vattenförekomster ej god status med avse-

ende på Bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver, men för dessa ämnen finns ett 

generellt undantag från kraven på god status i Västra Götalands län. För Tolken gäller 

även att kadmium överskrider givet gränsvärde för ämnet i vatten. Statusen avseende 

kadmium bedöms därför till sämre än god. På grund av sin låga föroreningsgrad har 

dock Tolken använts som referenssjö vid provtagning av metaller i sediment i Viskans 

avrinningsområde (Olofsson H. 2017). Det bedöms därför som oklart varför kadmium-

halterna överstiger gränsvärdet.  
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Figur 13. Kartan visar statusklassning 2010-2016 för ekologisk status (sjöar 

och vattendrag). Gul färg visar måttlig ekologisk status. Röda linjer markerar 

sträckan för potentiellt berörda vattenförekomster, svarta linjer markerar 

gränser för vattenförekomsterna. Karta: VISS 
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Tabell 1. Vattenförekomster från Tolken till Rydboholm. Aktuell status visar status-

klassning 2010 – 2016. 

Vattenförekomst  Aktuell status Norm  

Tolken  

(SE641259-135060) 

Måttlig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk sta-

tus 

God ekologisk status 

2021  

God kemisk status  

Viskan - Tolken till Mogden 

(SE641402-135065) 

Måttlig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk sta-

tus 

God ekologisk status 

2021 

God kemisk status 

Mogden 

(SE641612-135077) 

Måttlig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk sta-

tus 

God ekologisk status 

2021 

God kemisk status 

Viskan - Mogden till Mar-

sjön 

(SE641461-134562) 

Måttlig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk sta-

tus 

God ekologisk status 

2021 

God kemisk status 

Viskan - Marsjön till Öresjö 

(SE641347-133703) 

Måttlig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk sta-

tus 

God ekologisk status 

2021 

God kemisk status 

Öresjö 

(SE640757-132960) 

Måttlig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk sta-

tus 

God ekologisk status 

2021 

God kemisk status 

Viskan - Öresjö till centrala 

Borås 

(SE640437-132837) 

Måttlig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk sta-

tus 

God ekologisk status 

2021 

God kemisk status 

Viskan - centrala Borås till  

Svaneholm 

(SE639695-132623) 

Måttlig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk sta-

tus 

God ekologisk status 

2021 

God kemisk status 
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12 Preliminär påverkansbedömning  
 

Miljön vid landanslutningarna  

Eftersom ledningsdragningarna planeras att utföras med schaktfri metod i strand- och 

grundområden så bedöms påverkan i naturmiljön till följd av de fysiska ingreppen bli 

små.  

Reglering och vattenuttag 

Preliminärt bedöms det som troligt att sjöns vattennivå behöver vara något högre än i 

dagsläget under våren men fortfarande inom ramen för godkänd regleringsamplitud. 

Det är också möjligt att sjön under vissa riktigt torra somrar kan komma att sjunka 

något lägre än vid nuvarande förhållanden. Preliminärt bedöms påverkan av nivåänd-

ringarna som liten både när det gäller naturvärden och friluftsliv. 

Preliminärt bedöms det som troligt att sommarens lågflöden i Viskan kommer att bli 

något lägre eller kan förekomma under längre perioder än vid befintlig reglering. Detta 

skulle kunna innebära en viss negativ påverkan på öring och stormusslor. Omfattning 

av påverkan är beroende av hur låga flöden som tappas och under hur lång tid på året 

det sker.  

Ovanstående kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet.  

 

13 Fortsatta miljöstudier 

13.1 Allmänt  
För att slutligt kunna bedöma miljökonsekvenserna för olika värden i och kring Tolken 

och Viskan bedöms följande frågor vara särskilt viktiga att utreda: 

• Påverkan på Tolkens vattennivåer 

• Påverkan på strandmiljöer av värde för fågelhäckning (särskilt storlom) 

• Påverkan på grundområdenas förutsättningar för vattenvegetation och fiskpro-

duktion 

• Påverkan på Viskans flöden 

• Påverkan på Viskans fisk- och bottenfauna inklusive stormusslor 

13.2 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Påverkan på förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna bedöms bero på hur re-

gleringen av sjön och tappningen av flöden kommer att ske med hänsyn till planerat 

vattenuttag. En särskilt viktig fråga är hur de låga flödena i Viskan kommer att påver-

kas. I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen bedöms därför påverkan på föl-

jande kvalitetsfaktorer vara särskilt relevant: 

1. Hydrologisk regim i sjöar respektive vattendrag  

2. Konnektivitet i sjöar respektive vattendrag 

3. Fisk i sjöar respektive vattendrag 

4. Bottenfauna i sjöar respektive vattendrag 

5. Makrofyter i sjöar  

Behoven av utredningar för att bedöma status och påverkan avseende de biologiska 

kvalitetsfaktorerna (punkt 3 – 5 ovan), kommer till stor del att styras av bedömningen 
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avseende de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna (punkt 1 – 2 ovan). Det är därför 

viktigt att tidigt i arbetet utreda hur regleringsstrategi och vattenuttag kan komma att 

påverka dessa hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och då främst hydrologisk regim.  

13.3 Miljön vid landanslutning 
Vad avser miljöerna vid den landanslutning som nu utreds som förslag, det vill säga 

på Tolkens västra sida i området för Sundholmen, har det framgått att flera natur-

vårdsarter och skyddsvärda träd förekommer. Detta kommer att undersökas vidare 

genom inventering som planeras av landmiljöerna för att vidare kunna bedöma miljö-

konsekvenserna av åtgärden. Även kulturmiljövärden kommer att beaktas vid stu-

derande av lämplig landanslutning.     

13.4 Utredningar   
I det fortsatta arbetet kommer bland annat biologiska och hydrologiska utredningar 

att utföras.  

Avseende hydrologi avses följande att undersökas vidare:  

• Påverkan på förändrat vattenstånd i sjön och flödet ur Tolken till Viskan till 

följd av vattenuttaget.  

• Vidare avses studeras hur denna påverkan kan minimeras genom att titta på 

hur Tolken kan regleras annorlunda, så som möjligheten till att höja vattenni-

våerna under vinter och vår. Med i beaktande kommer bland annat påverkan 

på natur-, frilufts- och kraftverksintresset vara. I utredningen kommer 

klimataspekter att beaktas.  

• Beräkning av hydrologisk regim (status miljökvalitetsnorm) före- och efter 

eventuell ändring av vattenregleringen. 

Resultaten från de hydrologiska utredningarna har betydelse för de detaljerade upp-

läggen av de biologiska undersökningarna.  

Avseende biologiska utredningar avses följande att utföras:  

• Vid planerad landanslutning för intagsledning avses inventering av landmiljöer 

göras inklusive naturvärdesinventering. Den avses göras under perioden maj – 

juni. Vid landanslutningen avses även inventering av grundområden utföras av-

seende vattenvegetation (juli – aug) och bottenfauna (sep - okt). 

• I Viskan avses bottenfauna och fisk undersökas i närmast nedströmsliggande 

strömsträcka från Tolkens damm (aug).  

• I Viskan avses även undersökning och bedömning utföras av förekomst av 

stormusslor och fisk i Gingri naturfåra (aug – sep).   
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14 Miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll 
 

Förslag till innehållsförteckning i MKB  

• Icke-teknisk sammanfattning 

• Administrativa uppgifter 

• Beskrivning av planerad vattenverksamhet 

• Avgränsningar i MKB 

• Alternativ 

• Hydrologi och hydraulik 

• Områdesbeskrivning för Tolken och Viskan 

Allmänt  

Planförhållanden   

Riksintressen  

Skyddade områden 

Naturvärden 

Friluftsliv 

Kulturmiljövärden  

• Enskilda intressen   

• Förutsett miljöpåverkan  

Nivåer i Tolken och flöden i Viskan 

Planförhållanden 

Riksintressen  

Skyddade områden 

Naturvärden 

Friluftsliv 

Kulturmiljövärden 

• Miljökvalitetsnormer 

Beskrivning av gällande normer 

Påverkansbedömning 

• Risk och sårbarhet 

• Klimatförändringar 

• Påverkan på enskilda intressen 

• Skadeförebyggande åtgärder och förslag till kontroll 

• Sammanfattande konsekvensbedömning 

• Referenser 
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Tekniska nämnden 
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Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta en reviderad delegationsordning.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Tekniska nämnden har genom sitt reglemente mandat att besluta inom vissa 
områden. Nämnden kan i sin tur att delegera beslutsrätten till tjänstepersoner 
på förvaltningen. Detta kan möjliggöra att beslut fattas snabbare än vad som 
hade varit fallet om nämnden hade behövt sammanträda. Delegationsbeslut 
som har fattats ska anmälans till nämnden.  

Tre revideringar föreslås av Tekniska nämndens delegationsordning. Den första 
förändringen härrör från att Kommunfullmäktige den 18 mars 2021 § 62 
beslutat att ge Tekniska nämnden i uppgiften att anvisa plats enligt Miljöbalken 
kap 15 och enligt kommunens avfallsföreskrifter. Mer konkret innebär det att 
Tekniska nämnden ska anvisa plats för lämnande av kommunalt hushållsavfall. 
Det kan uppstå fall när en fastighetsägare inte kan komma överens med Borås 
Energi och Miljö om en plats där sopkärl ska placeras. Tekniska nämnden 
behöver fatta beslut i dessa frågor då Borås Energi och Miljö är ett aktiebolag 
och inte kan fatta myndighetsbeslut. Dock kommer Borås Energi och Miljö 
ansvara för att utreda dessa ärenden.  Förslaget är att förvaltningschef får denna 
delegation.   
 
Den andra revideringen rör delegation om att ansvara för prövning av 

tillstånds- och dispensansökningar inom Borås Stads kommunala naturreservat. 

Det här innebär ett förtydligande av nuvarande delegationsordning Avtal punkt 

3.1. Miljöförvaltningen har påpekat att detta behöver tydliggöras som en separat 

punkt. 

Ansökningarna kommer att beredas av Skötselrådet för Borås Stads 

naturreservat. I rådet finns representanter från Tekniska förvaltningen 

Miljöförvaltningen och Mark- och exploateringsavdelningen på 

Stadsledningskansliet. Lagrummet för denna delegation är Miljöbalken samt 9 § 

2 kap Förordningen om områdesskydd. Ansökningar om dispens eller tillstånd 

kan till exempel handla om att genomföra tävlingar i naturreservat. Förslaget är 

att avdelningschef för Park- och skogsavdelningen får denna delegation. 

 
Den tredje revideringen rör punkten 15 i delegationsordningen beträffande 

dataskyddsförordningen. Förslaget är att delegaten ändras från GIS- och IT-

samordnare till nämndsekreterare. 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 60 2021-03-18  

2. Tekniska nämndens reglemente 2021-04-15 

3. Förslag på ny Reviderad delegationsordning för Tekniska nämnden 2021-04-

15                               
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Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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§ 62 Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0 

Föreskrifter för avfallshantering  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 48, sid B 1443) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avfallsföreskrifterna antas. 

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 
Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 
avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 
annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning.  

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 
nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-08, § 108 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Avfallsföreskrifterna antas. 

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 
Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 
avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 
annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning. 

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 
nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter.      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en 
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet 
med att ta fram en avfallsplan pågår parallellt. Arbetet med avfallsplanen sker 
regionalt och avfallsplanen är på remiss hos förvaltningar och bolag just nu. 
Avfallsplanen kommer även vara på utställning för allmänheten under mars 
månad.  

Avfallsföreskrifterna har varit på remiss hos förvaltningar och bolag och även 
på utställning för allmänheten. Efter remissen har synpunkter sammanställts 
och ändringar har gjorts i dokumentet.  

Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. 
Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfalls ska sorteras, 
förvaras och hämtas. Avfallsföreskrifterna gäller för hushållsliknande avfall 
också kallat avfall under kommunalt ansvar. Avfallsföreskrifterna har 
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genomgått en omfattande revidering jämfört med tidigare eftersom ett nytt 
insamlingssystem ska införas.  

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna innebär: 

Tydligare ansvarsområden och krav vid ansökningar om undantag. 

Ökade krav på sortering enligt det nya insamlingssystemet med flerfack. 

Förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av avfall. 

Tydligare regler och riktlinjer gällande avfallsutrymme och transportvägar.  

Under remissen så tillstyrkte de flesta nämnderna avfallsföreskrifterna. Många 
var generellt positiva eller avstod från att yttra sig men Miljö- och 
konsumentnämnden avstyrkte förslaget.  

Viktiga synpunkter från remissen: 

Flera nämnder är positiva till att föreskrifterna innebär ett tydliggörande av 
ansvarsområdena.   

Ingen av nämnderna ser det som sin uppgift att avvisa plats för 
avfallshämtning. 

Det kan bli trångt att ordna med plats för avfallshanteringen vilket kan leda till 
extra kostnader. 

Dokumentet hänvisar till lagstiftning som inte är aktuell.  

Att förtydliga ansvarsfrågan har varit en viktig fråga att utreda i arbetet och har 
undersökts både före under och efter remissen. Det har funnits en oro hos flera 
förvaltningar att det kan uppstå en jävssituation vid hantering av ansökningar 
om dispens och vid beslut om anvisning av plats. Stadsjuristen har diskuterat 
frågan med SKR och kommit fram till att det inte finns någon jävsproblematik. 
Ansvaret för hantering av dispenser har därför tilldelats Miljö- och 
konsumentnämnden som har bäst kunskap på området. På samma sätt så har 
frågan om anvisning av plats för avfallsbehållare tilldelats Tekniska nämnden. 
Justeringar i reglementen görs enligt följande:  

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 
Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 
avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 
annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning.  

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 
nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

Miljö- och konsumentnämnden behöver inte ändra sitt reglemente 

Lagstiftning på området har ändrats under processen med att ta fram 
föreskrifterna och laghänvisningar har därför ändrats efter remissen. Från 
årsskiftet 2022 kommer en ny lag där ansvaret för returpapper tilldelas 
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kommunen. I samband med det så behöver avfallsföreskrifterna ändras igen 
och det finns därför en möjlighet att utvärdera hur många myndighetsbeslut 
som behövs både när det gäller undantagen och anvisning av plats.  

Beslutsunderlag 

1. Avfallsföreskrifter, 2021-02-11 

2. Remissammanställning, 2020-11-26  
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Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 

Reviderad av Kommunfullmäktige: 2021-03-18 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 2021-03-18 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens: 
• Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt 

iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där 
kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och 
utsmyckning samt ianspråktagande) 

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske 
• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 

till och från daglig verksamhet 
• Planering och samordning av skolskjutsar 
• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 

 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 
• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 

bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till 
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och 
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till 
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning 
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält 

• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet 
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker 
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 

vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar 
• Beredning av avgifter för gatukostnad 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande 

till Trafikverket och Länsstyrelsen 
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 

kommunens planläggning och fastighetsbildning 
• Skötsel av Borås Stads naturreservat 
• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av 

rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv 
• Kalkning av sjöar och våtmarker 
• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet 
• Skötsel av Borås Stads lekplatser 
• Vattendrag, underhåll och rensning 

 
 

 

 

Tekniska nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och enligt 
kommunens avfallsföreskrifter. 



 
 

 

 

Dnr TEN 2021-00218 1.1.3.0 
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Anvisningar - delegationsordning 
 

Med stöd av reglemente för Borås Stads Tekniska nämnd lämnar nämnden rätt för förtroendevald och tjänsteperson att fatta beslut i de grupper av ärenden 
och i den omfattning som anges i denna delegationsordning.  
 
I delegationsordningen anges vilken/vilka beslutsnivåer som kan fatta beslut i en viss grupp ärenden. I delegationernas anvisningskolumn anges beslutsrättens 
omfattning eller begränsningar. I denna kolumn kan även förekomma vissa förutsättningar för utövande av beslutsrätten. Gemensamt för alla beslutsfattare 
gäller att delegationen endast omfattar det egna ansvarsområdet (såväl ekonomi som personal). Samtliga delegationer gäller under förutsättning att utfärdade 
författningsbestämmelser, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttages. 
 
Frågor av principiell, prejudicerande eller särskilt viktig natur underställes Tekniska nämnden.  
 
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas har ordförande delegation att fatta beslut. Ärendet ska anmälas till nämnden. 
 
Framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige eller yttrande med anledning av överklagande av nämndens beslut skall underställas Tekniska nämnden. 
 
Delegerad beslutsrätt får utnyttjas endast inom ram för beviljade anslag. 
 
Beslut eller ren verkställighet     
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet.  Beslut kan enligt kommunallagen bara fattas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse/nämnder, partsammansatta organ eller av delegat med stöd av delegation. Vid beslut finns tolkningsutrymme och möjlighet för 
beslutsfattaren att välja olika alternativ. Beslut kan alltid överklagas. De befogenheter och därtill hörande verkställighetsbeslut som en tjänsteman har inom 
ramen för sina löpande arbetsuppgifter omfattas inte av någon delegation i delegationsordningen. Dessa befogenheter och beslut utgör ren verkställighet.     
Gränsen mellan beslut och ren verkställighet går inte att dra med exakthet, men kännetecknande för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland annat av 
att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständiga överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet finns 
inte något större utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Beslut av rent förberedande eller verkställande art får inte överklagas.    
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut innebär ett beslutsfattande på Tekniska nämndens vägnar. Därför måste besluten anmälas vid Tekniska nämndens nästkommande 
sammanträde på ett sätt som anges i delegationsordningen. Ärenden som kan hänföras till förvaltnings- och verkställighetsåtgärder skall inte anmälas till 
Tekniska nämnden. 
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Befattningar och delegater 
Ställföreträdare för förtroendevald och tjänsteperson har samma beslutsrätt som den ställföreträdde skulle ha haft. Nämndens delegation är lägsta beslutsnivå 
och får inte delegeras vidare. 
I denna delegationsordning innefattar befattningen avdelningschef också chef för Ekonomifunktionen och HR-funktionen. 
Budgetansvarig syftar till såväl chefer som medarbetare med ekonomiskt ansvar.  
 
Inträdesordning vid förfall 
Enhetschef för underställd personal. 
Avdelningschef för enhetschef.  
Förvaltningschef för avdelningschef. 
Ställföreträdande förvaltningschef för förvaltningschef 
Ordföranden eller vid dennes förfall 1:e vice ordföranden, vid dennes förfall 2:e vice ordföranden, har rätt att inträda vid förfall för varje delegationsansvarig. 
 
När ordförande är delegat inträder vid förfall vice ordförande som ersättare. När ordföranden och 1:e vice ordföranden tillsammans är delegat inträder vid 
förfall av Tekniska nämndens 2:a vice ordförande varvid dock vid beslut en av de båda ordinarie delegaterna skall vara närvarande. Vid förfall för 
tjänstepersonsdelegat inträder närmast överordnad som delegat i de fall vikarie inte finns förordnad.  
 
Upphandlingsärenden 
Delegationen avser upphandling och ianspråktagande av i budget eller i särskilt beslut för ändamålet anvisade medel. Beloppsgränser gäller ej vid avrop mot 
tidigare upprättade ramavtal. 
 
Anskaffning av vara eller tjänst inom ramen för beviljat anslag som ej är att hänföra till upphandling enligt denna delegation skall beaktas som ren 
verkställighet. I dessa fall gäller samma beloppsgränser som i denna delegation. 
 
Direktupphandling max sammanlagt värde under budgetåret av viss typ av vara/tjänst för den upphandlande myndigheten. 
 
Skolskjutsärenden 
Skolskjutsbeslut hanteras på uppdrag av Grundskolenämnden. 
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Förkortningar 
AB Allmänna bestämmelser 
AML Arbetsmiljölag (1977:1160) 
FFF      Förordning om flyttning av fordon (1982:198) 
FVL  Förvaltningslagen (2017:900) 
FML     Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358) 
FtjL      Lag om färdtjänst (1997:736) 
LAS      Lag om anställningsskydd (1982:80) 
LFF      Lag om flyttning av fordon (1982:129)  
LOU  Lag om offentlig upphandling (2016:1145) 
MBL  Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) 
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
RftjL     Lag om Riksfärdtjänst (1997:735)  
TEN     Tekniska nämnden 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
TraF     Trafikförordningen (1998:1276) 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

 

1. Ärendehantering 

 
1.1  Underteckna skrivelser och handlingar 

  
 

 
 

1.1.1 Underteckna skrivelser och handlingar för 
Tekniska nämnden 

  Ordförande  Kontrasignering av 
förvaltningschef 

1.1.2 Underteckna skrivelser och handlingar 
för Tekniska förvaltningen 

  Förvaltningschef  Kontrasignering av respektive  
avdelningschef 

1.1.3 Underteckna skrivelser och 
handlingar för avdelning inom 
Tekniska förvaltningen 

  Avdelningschef  Kontrasignering av respektive 
handläggare 

1.1.4 Utkvittera värdepost   Ekonomichef   Gäller ej rekommenderade anbud 

1.2  Postöppning     

1.2.1 Öppning av fysisk post  

 
 
  

  Receptionist 
 Nämndsekreterare 

 Medgivandeavtal ska upprättas vid  
personadresserad post 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

1.2.2 Öppning av inkommen e-post till 
tekniska@boras.se och 
tek.diarie@boras.se  

 Nämndsekreterare 
Receptionist  

  

1.3  Ersättningsanspråk     

1.3.1 Besluta om ersättningsanspråk från 
personal och allmänhet upp till 10% 
av tröskelvärdet (se bilaga) för varor 
och tjänster     

 Förvaltningschef  Listas I samråd med kommunens 
stadsjurister 

1.4  Bidrag     

1.4.1 Ansökan om statsbidrag och andra 
bidrag 

 Avdelningschef   

1.4.2 Utbetalning av bidrag   Avdelningschef  Se även punkt 13.1 

1.5  Offentlighet- och sekretess      

mailto:tekniska@boras.se
mailto:tek.diarie@boras.se
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

1.5.1 Prövning om utlämnande av offentlig 
handling 

TF (1949:105) 
OSL (2009:400) 

Förvaltningschef 
Avdelningschef rörande 
handlingar inom 
respektive område 

Listas vid 
avslag 

Skriftligt beslut med 
besvärshänvisning ska utfärdas 

 

2. Attest 

2.1 För kontroll av ekonomiska 
transaktioner. 

Tvåhandsprincipen gäller för alla 
fakturor. 

 

 

Se särskilt beslut i TEN av 
besluts- och 
behörighetsattestanter samt 
ersättare 

 I enlighet med Borås Stads regler 
för intern kontroll samt 
attestreglemente 

Lista över besluts- och 
behörighetsattestanter upprättas 
varje räkenskapsår av 
ekonomifunktionen 

2.2 För kontroll av periodiska fakturor med 
autoattest godkännes dessa inom satta 
beloppsgränser. 

Beloppsgränser sätts av beslutsfattare. 

Utanför satta beloppsgränser gäller  
ovanstående kolumn. 

 

  Avdelningschef  Signering av avdelningschef på 
utdragna listor ur 
ekonomisystemet  



 

Delegationsordning fastställd 2020-01-29 11 (24) 

 

 

 
Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

 

3. Avtal  

3.1 Upplåtelse för jakt, fiske, uthyrning av 
kommunens fastigheter och lokaler som 
förvaltas av Tekniska nämnden och 
övrigt t.ex. bete, mark för tillfälliga 
aktiviteter. 

 
Avdelningschef park- och  
skogsavdelningen 

 
 
 

Beslut om nya 
objekt/arrendatorer fattas av 
TEN 

3.2 Ge tillstånd för tillfälliga aktiviteter, t.ex. 
styrning av schaktmassor, ”kvistkort” 
etc. 

 
Enhetschef 
skogsavdelningen 
Skogstekniker 
Tekniker park- och 
skogsavdelningen 

 
 

3.3 Försäljning av varor och tjänster, taxor 
inom park- och skogsavdelningen. t ex 
skogsprodukter, arbeten utförda av 
OSA-enheten 

 
Enhetschef skogsenheten 
Enhetschef OSA-enheten 

 
 

3.4 Försäljning av utrangerat material 
 

 Ekonomichef 
 

Försålt material ska antecknas i 
inventarieförteckning och 
godkänns av förvaltningschef 

Utanordning av köp sker genom 
chef för ekonomi-funktionen 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

 

4. Upphandling/inköp 

4.0.1 Upphandling/inköp av tjänster, material 
och varor inom ramen för anvisade 
driftanslag. 

 
 LOU (2016:1145)  Budgetansvarig 

 

 
 
 

 Enligt budgetansvar  

4.1 Förvaltningsupphandlingar – varor och 
tjänster 

 
 

 
 

4.1.1 Driftentreprenader över flera år som 
sammantaget överstiger 1 
tröskelvärde/år (se bilaga). 

 
 Tekniska nämnden 

 
 
 

4.1.2 Vid anbudsupphandling intill ett belopp 
om 5 tröskelvärden (se bilaga) för varor 
och tjänster per upphandlingstillfälle, 
exkl. mervärdesskatt 

 

 

 

 

 
 Ordförande och 
 1:e vice ordförande 

 Listas  
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

4.1.3 Vid anbudsupphandling intill ett belopp 
om 1 tröskelvärde (se bilaga) för varor 
och tjänster per upphandlingstillfälle, 
exkl. mervärdesskatt 

 
 Förvaltningschef  Listas Anskaffning av vara eller tjänst 

inom ramen för beviljat anslag 
som ej är att hänföra till upp- 
handling enligt denna delegation 
skall beaktas som ren 
verkställighet. I dessa fall gäller 
samma beloppsgränser som i 
denna delegation 

4.1.4 Vid anbudsupphandling intill ett belopp 
om 50% av tröskelvärdet (se bilaga) för 
varor och tjänster per 
upphandlingstillfälle, exkl. 
mervärdesskatt. 

 
 Avdelningschef  Listas  

4.1.5 Vid anbudshandling intill ett belopp om 
15% av tröskelvärdet (se bilaga) för 
varor och  tjänster per 
upphandlingstillfälle, exkl. 
mervärdesskatt 

 
15 kap. § 3 LOU  
(2016:1145) 

 Enhetschef  Listas Direktupphandling max 
sammanlagt värde under 
budgetåret av viss typ av 
vara/tjänst för den upphandlande 
myndigheten 

4.2  Byggentreprenader 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

4.2.1 Vid anbudsupphandling intill ett belopp 
om 20% av tröskelvärdet (se bilaga) för 
byggentreprenader per 
upphandlingstillfälle, exkl. 
mervärdesskatt 

Gäller 
byggentreprenader 
Definition 2 kap. 3 § 
LOU (2016:1145) 

 Ordföranden och 
 1:e vice ordföranden 

 Listas  

4.2.2 Vid anbudsupphandling  intill ett belopp 
om 5 % av tröskelvärdet (se bilaga) för 
bygg- entreprenader per 
upphandlingstillfälle, exkl. 
mervärdesskatt  

  Förvaltningschef  Listas  

4.2.3 Vid anbudsupphandling om intill ett 
belopp om 2 % av tröskelvärdet (se 
bilaga) för bygg- entreprenader per 
upphandlingstillfälle, exkl.  
mervärdesskatt  

  Avdelningschef  Listas  

 

5. Personal 

5.1 Fastställa befattningsbeskrivning 

 

 

  Förvaltningschef  Ej att förväxla med  
arbetsinstruktion 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

5.2 Anställande av personal (tillsvidare) 
(Dock ej avdelningschef) 

 § 4 mom 1 AB   Förvaltningschef  Handläggs av närmast överordnad 
chef i samråd med HR-chef 

5.3 Anställa timpersonal  § 4 mom 3 AB  Närmast överordnad chef  Handläggs av närmast överordnad 
chef i samråd med HR-chef 

5.4 Antaga anvisad personal vid OSA-
enheten 

  Enhetschef OSA-enheten   

5.5 Beslut om förtroendevalds deltagande i 
kurser, konferenser och studieresor 

 § 7 AB  Ordförande  Gäller ej: 
- då traktamente ej utgår 
- kurser anordnade av Borås Stad 

5.6 Beslut om förvaltningschefs deltagande i 
kurser, konferenser och studieresor 

 § 7 AB  Stf förvaltningschef   

5.7 Beslut om övrig personals deltagande i 
kurser, konferenser och studieresor 

 § 7 AB Närmast överordnad chef   

5.9 Beslut om krav på sjukintyg från första 
sjukdagen för samtliga anställda 

 

 § 28 mom 2 AB  Närmast överordnad chef   I samråd med HR-chef 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

5.10 Skriftlig varning  § 11 AB  Förvaltningschef  I samråd med HR-chef och 
närmast överordnad chef. 

5.11 Beslut om arbetstagares ledighet med 
lön (enskild angelägenhet) 

6 kap. § 32 AB HR-chef    

5.12 Beslut om ledighet för facklig 
förtroendeman 

FML (1974:358) HR-chef   I enlighet med delegation från 
kommunstyrelsen 

5.13 Varsel och underrättelse om avsked 
eller uppsägning av personliga skäl 

§ 30 LAS (1982:80) Förvaltningschef  I samråd med HR-chef och 
närmast överordnad chef 

5.14 Beslut om avsked eller uppsägning 
av personliga skäl 

§§ 7–10 LAS 
(1982:80) 

Förvaltningschef  I samråd med HR-chef och 
närmast överordnad chef 

5.15 Omplacering  § 6 mom 1 AB   Förvaltningschef  I samråd med HR-chef och 
närmast överordnad chef 

5.16 Stadigvarande distansarbete    Avdelningschef   
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

5.17 Förbjuda bisyssla  AB §8 mom 1a-c  Avdelningschef  I samråd med HR-chef och 
närmast överordnad chef 

 

6. Arbetsmiljö 

6.1 Se till att gällande 
arbetsmiljödelegationer klart visar vem i 
organisationen som ansvarar för varje 
typ av fråga 

 AFS 2001:1 6 §  Förvaltningschef   

 

7. Färdtjänst 

7.1  Beslut om tillstånd till färdtjänst § 6-9 FtjL 
(1997:736) 

Enhetschef 
Färdtjänsthandläggare 

Listas Överklagas genom 
förvaltningsbesvär  
(§ 16 FtjL (1997:736)) 

7.2  Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 
 
 

§ 4-7 RftjL 
(1997:735) 

Riksfärdtjänsthandläggare 
Riksfärdtjänstsamordnare 
Färdtjänsthandläggare 

Listas Överklagas genom 
förvaltningsbesvär  
(§ 13 RftjL (1997:735)) 

7.3 Beslut om återkallelse av tillstånd 

 

 

§ 12 FtjL (1997:736) 
§ 9 RftjL (1997:735) 

Tekniska nämnden  Överklagas genom 
förvaltningsbesvär  
(§ 16 FtjL (1997:736)) 
(§ 13 RftjL (1997:735)) 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd   
Anvisning 

7.4 Beslut om ändring av föreskrift eller 
villkor i enskilda beslut som innebär 
inskränkning 

§12 FtjL (1997:736) 
§9 RftjL (1997:735) 

Avdelningschef  Överklagas genom 
förvaltningsbesvär  
(§16 FtjL (1997:736)) 
(§13 RftjL (1997:735)) 

7.5 Yttrande till Förvaltningsdomstolar vid 
överklagande gällande beslut om färdtjänst 
och riksfärdtjänst fattade av tjänsteperson 

 

 

 Närmast överordnad chef 

  

 Bereds av färdtjänst- eller 
riksfärdtjänsthandläggare 

7.6 Prövning av att överklagande inkommit i 
rätt tid 

§44-45 FVL 
(2017:900) 

Avdelningschef   

 

8. Skolskjuts 

8.1 Beslut om tillstånd till och från 
grundskola 

10 kap. §32 
Skollagen 
(2010:800) 

Skolskjutshandläggare  Överklagas genom 
förvaltningsbesvär/laglighets-
prövning 
(§5 kap 28 Skollagen (2010:800)) 

8.2 Beslut om tillstånd till och från 
grundskola i annan kommun 

10 kap. §33 
Skollagen 
(2010:800) 

Skolskjutshandläggare  Överklagas genom 
förvaltningsbesvär/laglighets-
prövning 
(§5 kap § 28 Skollagen 
(2010:800)) 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

8.3 Yttrande till Förvaltningsdomstolar vid 
överklagande gällande beslut om 
skolskjuts 

 Närmast överordnad chef  Överklagas genom 
Förvaltningsbesvär/ 
laglighetsprövning  

Bereds av skolskjutshandläggare 

 

9. Markupplåtelser 

9.1 Yttrande till polismyndigheten rörande 
upplåtelser för allmänna politiska möten 

 Ordförande och 
1:e vice ordförande 

Listas  

9.2 Yttranden till polismyndigheten rörande 
upplåtelser (exkl. politiska möten) av Stora 
Torget samt allmän platsmark för kiosker 

 Förvaltningschef Listas  

9.3 Yttranden till polismyndigheten rörande 
korttidsupplåtelser, yttranden till 
Samhällsbyggnadsnämnden rörande 
långtidsupplåtelser, beslut rörande 
korttids-  upplåtelser i tätorterna där 
polismyndigheten jämlikt 3 kap 1 § 
ordningslagen ej är tillståndsgivande 
myndighet 

 

 Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

9.4 Yttranden till polismyndigheten rörande 
upplåtelser avseende upplag, bodar, 
byggnadsställningar och dylikt, inom 
gatuavdelningens verksamhetsområde 

 Enhetschef projekterings- 
och entreprenadenheten 

Listas Yttrande samordnas med park- 
och skogsavdelningen vid behov. 

9.5 Yttranden till polismyndigheten rörande 
upplåtelser avseende upplag, bodar, 
byggnadsställningar och dylikt, inom park- 
och skogsavdelningens 
verksamhetsområde 

 Enhetschef parkenheten Listas Yttrande samordnas med 
gatuavdelningen vid behov. 

 

10. Trafikärenden 

10.1 
  
 Nyttokort  Trafikhandläggare vid 

trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

  

10.2  Ändring av in- och utfart 

 

 

 

 Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

10.3  Dispenser  13 kap. § 3 TraF 
(1998:1276) 

Trafikingenjör vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  

10.4 Lokala trafikföreskrifter  10 kap. TraF 
(1998:1276) 

Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  

10.5 Flytt av fordon  LFF (1982:129) och 
FFF (1982:198)  

Trafikingenjör vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  

10.5 Tillfälliga dispenser, förbud mot trafik 
med fordon eller visst slag av fordon samt 
stannande eller parkering 

10 kap. 14 § 1 TraF 
(1998:1276)  

14 kap. § 8 TraF 
(1998:1276)   

Trafikingenjör vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

 Listas  

10.6 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade  13 kap. § 8 TraF 
(1998:1276)  

 

Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

10.7 Yttrande till Länsstyrelsen över 
överklagande av beslut att avslå ansökning 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrade  

13 kap. § 8 TraF 
(1998:1276) 

Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  

10.8 Utfärdande av boendeparkeringstillstånd 

 

 Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

 Listas  

10.9 Avvisning av försent inkommet 
överklagande 

 Förvaltningschef Listas  

10.10 Utplacering av trafiköar  Trafikingenjör vid 
trafikenheten som ansvarar 
för arbetsuppgiften 

  

11. Schaktanmälan 

11.1 Öppningsanmälan för schakt-arbeten om 
förläggning av kablar, ledningar och dylikt 

 Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som ansvarar 
för arbetsuppgiften 

 I samråd med park- och 
skogsavdelningen vid behov 
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

 

12. Samhällsbyggnadsärenden 

12.1 Yttrande över remisser från   
Samhällsbyggnadsnämnden angående 
ansökningar om bygglov, tomtindelningar, 
avstyckningar mm. 

 Avdelningschef 
gatuavdelningen 

Listas I samråd med förvaltningens 
interna plangrupp 

12.2 Yttrande över förslag till detaljplaner för 
granskning 

 Förvaltningschef Listas I samråd med förvaltningens 
interna plangrupp 

12.3 Yttranden i detaljplaneärenden som 
handläggs med enkelt planförfarande 

 Förvaltningschef Listas I samråd med förvaltningens 
interna plangrupp 

13. Enskilda vägar 

13.1 Bidragsärenden avseende iståndsättning 
och nybyggnad av enskilda vägar i enlighet 
med av Kommunfullmäktige fastställda 
regler 

 

 

 Avdelningschef 
gatuavdelningen 

Listas  
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Ärende 

 

Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

14. Skadeståndsärenden 

14.1 Skadeståndsärenden hänförliga till 
Tekniska nämndens verksamhet 

 Förvaltningschef  
Stadsjurist 

Listas I samråd med Borås Stads 
stadsjurist 

15. Dataskyddsförordningen 

15.1 Informationssäkerhetsklassning enligt krav 
i Dataskyddsförordningen. Upprättande av 
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

 
 
 Nämndsekreterare   

 
16. 

 
 Anvisning av plats av för      
 sopkärl 

 
 

  

16.1 Anvisa plats för sopkärl för kommunalt 
hushållsavfall. 

Termen hushållsavfall följer definitionen 
enligt praxis i branschen. Se till exempel 
Avfall Sveriges dokumentation. 

 

 15 kap. Miljöbalken    
     

  
 Förvaltningschef  Listas I samråd med Borås Energi och 

Miljö 
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Ärende 

 
Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

17.  Naturvårdsärenden 

17.1 Ansvara för prövning av tillstånds- och 
dispensansökningar inom Borås Stads 
kommunala naturreservat 

Miljöbalken, 
Förordningen om 
områdesskydd 
(1998:1252) 2 kap 
9§ punkt 1,2,3 och 5 

Avdelningschef Park och 
skogsavdelningen 

Listas Bereds av Skötselrådet 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Henrik Yrlid 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-28 
Instans  

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00220 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärende april 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 63 Godkännande av 

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken Dnr TEN 2020-00708 

2. Kommunfullmäktige beslut 2021-03-18  § 64 Feriejobb Dnr TEN 

2021-00188 

3. Miljö- och konsumentnämnden Ansökan om medel från 

klimatkompensationsfonden- Utrustning för digitala möten Dnr TEN 

2021-00179 

4. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 118 Socialt hållbart Borås Dnr 

TEN 2021-00199 

5. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 119 

Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås och 

Polismyndigheten, lokalpolisområde Dnr TEN 2021-00200 

6. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 132 Stadsutvecklingsprojekt 

Gässlösa Dnr TEN 2021-00204 

7. Remiss- Motion Menssäkra Borås (V) Dnr TEN 2021-00250 

8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2021-03-23 

9. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2021-03-31 

10. Protokoll från Nämndberedningsgrupp Park- och skogsavdelningen 

2021-04-09 

11. Protokoll från Nämndberedningsgrupp Persontransportavdelningen 

2021-04-12 

12. Vikariatsförordnande  

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

    Magnus Palm 

    Förvaltningschef 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Henrik Yrlid 
Handläggare 
033 357385 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(7) 

Datum 

2021-04-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 

till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

Upphandlingar  

Direktupphandlingar 

Objekt Entreprenör Delegat Dnr 

Direktupphandling av 

vaccination av almar 

mot almsjukan 

Nordic Tree Care 

AB 

Stadsträdgårdsmästare 2021-

00232 

Direktupphandling av 

förkultiverade 

säsongplaneringar 

Village Sensation Stadsträdgårdsmästare 2021-

00231 

Direktupphandling av 

personalvagn 2021 

Arbetsvagnar 

Sweden AB 

Förvaltningschef 2021-

00229 

Direktupphandling av 

personalvagn 2020 

Arbetsvagnar 

Sweden AB 

Förvaltningschef 2021-

00228 

Direktupphandling av 

konstnärlig konsult- 

blomsterprogram 

Privatperson Stadsträdgårdsmästare 2021-

00227 

Direktupphandling av 

cykelpump 

KNM 

Trafiksystem AB 

Förvaltningschef  2021-

00226 

Direktupphandling av 

terränghjuling 

Rasks Såg & 

Motor AB 

Enhetschef 2021-

00225 

 

Färdtjänst mars, 2021 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 38 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 13 st enstaka resor och generella 

beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

0 st 
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Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

51 st 

Antal genomförda färdtjänstresor 19 709 st 

Antal bommar 349 st (1,77%) 

 

Markupplåtelser  

Ärende Beslut Delegat Delegation 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Inhägnat om 

arbetsområden Sven 

Eriskssongatan 24. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 71/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering i 

Stadsparken. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 72/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Bäckegränd. 

Ansökan tillstyrkes.  Trafikhandläggare 73/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

Bilorientering i Borås 

2021-04-02. 

Ansökan tillstyrkes.  Trafikhandläggare 74/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

att arrangera Borås 

Triathlon 2021-025-29. 

Ansökan tillstyrkes. Trafikhandläggare 75/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

inhägna arbetsområde 

intill fasighet på 

Gässlösavägen 30. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 76/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

pyntning utanför 

butiker 2021-03-26-12-

31. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 77/2021 
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Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Sandwalls Plats 2021-

03-27-12-31. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 78/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Allégatan 49 2021-04-

01-10-29. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 79/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Skolgatan 29 2021-04-

01-09-01. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 80/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Västerbrogatan 2021-

04-19-08-31. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 81/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande-Tillstånd för 

uteservering på 

Västerbrogatan/Stora 

Brogatan 2021-05-31. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 82/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning på 

Torggatan och Stora 

Brogatan 2021-04-12-

07-15. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 83/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning av kokvagn 

på Stora Torget. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 85/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 86/2021 
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uteservering på 

Yxhammarsgatan 3 

2021-04-08-09-30. 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på Stora 

Brogatan 14 2021-05-

01-09-30. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 87/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Österlånggatan 44 

2021-04-10-09-30. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 88/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning av en 

billift/rullställning i 

samband 

montering/demontering 

av fasadskyltar. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 89/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställning av 

trottoarpratare under 

två år på Allégatan 60. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 90/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Allégatan 60 2021-04-

01-10-31. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 91/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd om 

att placera fem stycken 

utställningsskärmar på 

PA Halls Terrass. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 92/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 93/2021 
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Allégatan 48 2021-04-

18-09-30. 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

bullrande verksamhet i 

Trafikverkets 

upprustningsprojekt 

vecka 20-22 2021. 

Ingen erinran. Trafikhandläggare 94/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uteservering på 

Allégatan 32 2021-04-

17-10-31. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 95/2021 

Hemställan från 

Polismyndigheten om 

yttrande- Tillstånd för 

uppställningsplatser i 

samband med drift av 

uthyrningsbara 

elsparkcyklar i Borås 

Stad 2021-04-20-12-31. 

Ansökan tillstyrkes 

med villkor. 

Trafikhandläggare 96/2021 

 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter Nr  /2021 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr /2021 

Handikapptillstånd Nr 39-44/2021 

(varav 0 st avslag, 6 st nya/förlängning ) 
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Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 10-13/2021 

Dispenser Nr 4-6/2021 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 3/2021 (25 st) 

Fordonsflyttning Nr 3/2021 (18 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 3/2021 (8 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 3/2021 (16 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 3/2021 (2 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 3/2021 (5 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr ---/2020 

  

SUMMA: 19 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Ärende Beslut Delegat Delegation 

Yttrande till 

Samhällsbyggnads-

nämnden rörande Marklov 

för Schaktning/fyllning av 

del av ringväg (BN 2021-

00517). 

Trafik, inge 

erinran 

 

Park, Släntning 

måste ske inom 

egna fastigheten. 

Marklovsansökan 

avslås. 

Avdelningschef 5/2021 

Granskning av förslag till 
detaljplan för Centrum, 
Morfeus 5 med flera, Borås 
Stad (BN2017-1955).  
 

Tekniska 

nämnden 

tillstyrker 

upprättat förslag 

till detaljplan med 

beaktande av 

nämndens 

synpunkter på 

utbyggnad av 

trafiksystemet 

från samrådet.  

Det är viktigt att 

beskrivna 

trafiklösningar 

finns på plats i 

den takt som 

erfordras då 

planerad 

Förvaltningschef 6/2021 
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exploatering i 

västra centrum 

successivt 

färdigställs.  

 

Granskning av förslag till 
detaljplan för Sjömarken, 
Räveskalla 1:19, Borås Stad 
(BN2018-1754).  
 

Tekniska 

nämnden 

tillstyrker 

upprättat förslag 

till detaljplan   

 

Förvaltningschef 7/2021 

Yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
rörande Marklov för 
Schaktning/fyllning 
marknivå/terrassering på 
fastigheten Torpa-Sjöb 
2:24 (BN 2021-000033). 

Trafik, ingen 

erinran 

 

Park, Stängsling 

måste ske runt 

skyddsvärda träd i 

droppzon, på 

allmän platsmark. 

Detta måste ske 

under hela 

byggnationen. All 

eventuell slätning 

måste ske in den 

egna fastigheten. 

Markytor under 

trädkronor får, 

per definition, 

inte ändras. 

Avdelningschef 8/2021 

 

Enskilda vägar 

Ärende Beslut Delegat Delegation 

Ansökan från Vatunga-

Gullestorp 

vägsamfällighet om 

bidrag till iståndsättning 

av väg nr 24527 

Beviljas med 

16 500 kronor i 

enlighet med 

Tekniska 

förvaltningens PM 

2020-05-18 

 

Avdelningschef 8/2020 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 


