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Jägarnas Riksförbunds r emissvar kring underlagsrapporter från arbetet med att ta
fram Sverigesförsta nationella skogsprogram,N2015-2214-sk.
JägarnasRiksförbund(JRF) har erhållit möjlighet att lämna synpunkterpå de underlagsrapporter från arbetetmed att ta fram Sverigesförsta nationellaskogsprogramsom presenterats
.
JRF utgår från att skogsprogrammetverkligen ska hitta vägar så att skogeni ännu högre utsträckningän i dag kan bidra med glesbygdsutveckling,jobb, hållbar tillväxt i hela landetoch
utveckling av en växande bioekonomi och förbundet lämnar följande övergripandesynpunkter fr ämst kopplat till strategiskarekommendationeroch åtgärdsförslagoch avsnitt som
beskrivermålbilder.
I det framtida bioekonomisamhället
behövsenormproduktionav förnybararesurseroch såväl
Sverigessom världensskogarhar stor potentiali att bidra med betydandeandelav det globala
behovetoch här har Sverigeen unik möjlighet att bidra medproduktionoch kompetens.
Utifrån JRF´sroll som intresseorganisation
inom jakt och viltvård, innebärökad produktion
att betydandearealerskog i Sverigekommeratt vara i ungskogsfasoch därmedkan vi även
fortsatt upprätthållagoda viltstammar, vilket ger goda möjligheter både till att fortsatt utveckla vårt jaktliga kulturarv och erbjudahögkvalitativt viltkött, samt hålla skogsskadorav
vilt på acceptabelnivå.
Underlagsrapporterna
pekar på goda möjligheter att utveckla den svenskaskogensproduktionsförmågaoch att den framståendeposition Sverigehar på den globala marknadenkan utvecklasytterligare.Det är grundläggandepunkter att ta fasta på i det fortsatt arbetetmed arbetsgruppernas
slutsatser.I rapporternafinns skrivning om, och vid remisshearingtydliggjordes,att äganderättenär grundläggandeoch JRF vill understrykavikten av långsiktig tilltro till
att äganderättentill skog förstärks och att mångfald i brukandeuppmuntrasför att uppnå
skogsprogrammets
mål.
JRF finner att frivillighet och tilltro till skogsägarens
vilja att utvecklasin fastighetär de centrala faktorernaför utveckling av skogensproduktion. En positiv inställning från omgivning
förstärker skogsägarens
utvecklingsvilja, däremotleder oklara krav/önskningartill minskad
investeringsviljaoch därmedhindrasambitionenmeddet nationellaskogsprogrammet.
JRF delar därför underlagsrapporternas
förslag att allmänbildningom skog och allemansrättensbör genomföras,för att uppnå”mer folk i skogenoch mer skogi folket”
JRF delar fullt ut uppfattningenatt artskyddsförordningen
behöverutredasoch JRF finner det
helt grundläggandeatt lagstiftning avseendeförnybararesurserinriktas på att uppnåmaximalt
nyttjande av de förnybara resursernaför global hållbar utveckling. Politisk handlingskraft
krävs för att omodernlagstiftning, såväl nationell som internationell,ändrasoch anpassasi
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syfte att skapa väl förankrade regelverk som möjliggör att de förnybara resurserna verkligen
kan bidra till att uppnå klimatutmaningarna fullt ut. Utifrån detta behöver även de avsättningar som gjorts till reservat av produktiv skogsmark i Sverige ses över och bedömas utifrån hur
Sverige kan bidra till att uppnå globalt bioekonomi samhälle där vi bidrar fullt ut till att alla
människor uppnår god livsmiljö.
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