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Yttrande över remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram
(dnr N2015/2214-sk)
Länsstyrelsens generella synpunkter
Länsstyrelsen är positiv till att ett nationellt skogsprogram tas fram. Det är viktigt
att programmet tas fram i dialog med intressenterna. Inte minst med tanke på att
skogen utgör hemvist för en stor del av Sveriges mångfald samt skogens och
skogsnäringens stora betydelse för landets ekonomi. Det är vidare viktigt att det
blir ett långsiktigt arbete där såväl näringen som staten bidrar till att programmet
blir det verktyg som eftersträvas.
Med ett nationellt skogsprogram följer ett ökat och vidgat fokus på de frågor som
har betydelse för ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Det blir även ett forum för
fortsatt och kontinuerlig dialog kring de viktiga frågor som underlagsrapporterna
tar upp och behandlar. Frågor som ofta skär över flera traditionella gränser/discipliner.
Länsstyrelsen tillstyrker att ett nationellt skogsprogram tas fram med utgångspunkt i de framtagna underlagsrapporterna och de frågor och frågeställningar som
behandlas där. Länsstyrelsen avstyrker dock förslaget om arrendebaserade ersättningar.
Synpunkter på vissa avsnitt
Underlagsrapport 1 Tillväxt, mångbruk, värdeskapande av skogen som resurs.
Förslag 3.3.2.1 Åtgärdsförslag – Genomför förslag från den parlamentariska landsbygdskommittén delredovisning
Länsstyrelsen delar rapportens/arbetsgruppens syn på att en väl fungerande landsbygd
är av mycket stor betydelse för att leva upp till skogsprogrammets vision.

Underlagsrapport 1 Tillväxt, mångbruk, värdeskapande av skogen som resurs.
Förslag 3.3.2.2 Åtgärdsförslag – Utred artskyddsförordningen för att säkerställa att
den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Underlagsrapport 2 tar även upp denna
fråga under förslag 5.6.3 Åtgärdsförslag – Översyn av artskyddsförordningen.
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Länsstyrelsen delar uppfattningen att artskyddsförordningen behöver ses över. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har i juni 2016 beslutat om riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbruket ska hanteras. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har i
arbetet med att ta fram riktlinjerna noterat att det finns flera oklarheter som försvårar
tillämpningen av förordningen. De har därför skickat en skrivelse till regeringen om
att artskyddsförordningen bör utredas. Länsstyrelsen vill vidare understryka att det
finns frågetecken kring artskyddsförordningens tillämpning i samband med planprocesser och prövningar enligt miljöbalken efter flera domar i mark- och miljödomstolen under senare år, och att förordningen även bör ses över mot bakgrund av dessa.

Underlagsrapport 2 Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens
gränser. Förslag 5.2.1 En ny arrendebaserad ersättningsform för naturvård.
Länsstyrelsen avstyrker förslaget om arrendebaserade ersättningar för naturvård.
Länsstyrelsen är tveksam till om ett arrendebaserat förfarande kan tillföra något
utöver de bevarandeinstrument som finns idag.
Bevarandet av skogliga naturvärden behöver till huvudsaklig del vara långsiktiga
till sin karaktär. Naturvårdsavtal med periodiserad utbetalning av ersättningen
liknar den föreslagna ersättningsformen. Länsstyrelsen tillstyrker därför förslaget
(5.2.2) om att utreda hur ersättningen vid naturvårdsavtal skulle kunna beskattas
på ett annorlunda sätt. En annorlunda beskattning skulle sannolikt förstärka incitamenten för markägare att ingå avtal vilket i förlängningen skulle gynna bevarandet av naturvärden i skogen bland annat för att söka forma en grön infrastruktur.

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande länsöverdirektör Åsa Ryding.
I den slutliga handläggningen har deltagit tillförordnad miljödirektör Lena Pettersson, tillväxtdirektör Karina Uddén och landsbygdsdirektör Ulrika Geber samt
handläggare Ulf Birgersson, föredragande

Åsa Ryding
Ulf Birgersson

