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Yttrandepå remissenunderlagsrapporter från
arbetet med att ta fram Sveriges första nationella
skogsprogram
Remissen
beståravfyra underlagsrapporter
frånarbetetmedatt ta framSveriges
förstanationella
skogsprogram.
Länsstyrelsens
harendastkommentarer
på remissens
del 1” Tillväxt,mångbruk,
värdeskapande
avskogen
somresurs
” och del2 ”Virkesprodukt
ion,övrigaekosystemtjänster
ochnaturens
gränser
”.
Länsstyrelsen
anseratt detär viktigtatt utgångspunkten
för arbetetharvaritatt grundprinciperna
i
nuvarande
skogspolitik
liggerfast.
Generelltsettkansägas
att enstor mängdförslagpååtgärdertagitsinomenradolikaområden.
De
föreslagna
åtgärderna
är enavvägning
utifrånolikaintressen
vilketkanvarabådeenstyrkaochen
svaghet.
Åtgärderna
hartagitsframbrettavrepresentanter
frånmarkäg
arorganisationer,
skogsindustri
,
miljö-, jägare- ochfriluftslivsorganisationer.
Länsstyrelsen
konstaterar
att representation
från
kulturmiljöintressen
saknats
vilketär enbrist.
Länsstyrelsen
anseratt engenerellbristär att kulturmiljönendastärsvagtintegrerati programmet.
Skogens
kulturmiljö nämnsintesomenpotentielltviktigdeli skogens
sociala
värden,inteheller
somensamverkansdel
att lyftai utbildning
. Målbilderna
för hurmankan/skaförbättrahänsynen
till
kulturmiljöerärmycketsvagtutvecklatomensförekommande.
Många avåtgärderna
somtasframär åtgärder
för att ökakunskapen
omskogenför allmänheten
och
inomskogssektorn
bådei del1 och2, vilketär positivt.
Ett avåtgärdsförslag
eninomavden strategisk
a rekommendation
– ”Sättfartpåmångbrukandet
av
skogen
” i del1 är att ”stärka
aktivamöjligheterna
att leva,boochverka
i Sveriges
skogsbygder
”.
Länsstyrelsen
anseratt dettaär nödvändigt
ävenommanbordetalaomlevande
landsbygd
medett
mångbruk
ocksåkopplattill öppnalandskapet
i ställetför endastskogochskogsbygder.
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Länsstyrelse
n anseratt vid enutvärdering
av”hurstrandskyddslagstiftningen
ochdess
tillämpning
bättre
kanmöjliggöra
dispenser
förföretagsverksamhet
somärberoende
avtillgångtill strandnära
lägeneller
friluftsanordningar
sombidrartill ökadtillgänglighet
ochrekreation
” somföreslås
somenåtgärdär det
viktigtatt fokusera
påstrandskyddets
skyddför växt- ochdjurlivknutettill stränderuppnås
i första
hand.
Länsstyrelsen
tyckeratt fleraav förslagen
understrategiska
rekommend
atione
n gällande
”Effektiv
ochdynamisk
naturvård
” i del2 är intressanta
såsom
”Utredning
avändamålsenlig
beskattning
av
naturvårdsavtal
” och”Åtgärder
förattstimulera
naturvårdande
skötsel
ochrestaurering
avnaturvärden
och
sociala
värden
.”.
I målbildenför ”Skogens
ekosystemtjänster
ärsäkerställda
” i del2 lyftsendastskogens
produktivaochde
sociala
ekosystemtjänsterna
(EST)fram. Degröna/blå(vatten)
ESTkopplade
till ekologiskt
funktionelltlandskap
för arterochhabitatsaknas
. Länsstyrelsen
anseratt detbör framgåatt en
fungerande
gröninfrastrukturbidrartill viktigagröna/blå(vatten)
ESTi skogen.
Dettayttrandeharbeslutats
avtf länsöverdirektör
Suzanne
Jacobsson
. Vid slutligahandläggningen
harävenavdelningschef
AnnelieJohansson
, enhetschef
Per-Magnus
Åhrénochantikvarie
Marie
Olssondeltagitsamtnaturvårdshandlä
ggareGudrunBerlin,föredragande
.
Suzanne
Jacobsson
GudrunBerlin
Dettabeslut
harbekräftats
digitaltochsaknar
därförnamnunderskrift.
Kopiatill:
Kulturmiljö(MO e-post)
Miljöavdelningen
(AJ,PM,GB;e-post)

