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Remissvar:
Norrskogs synpunkter på det Nationell a
Skogsprogram mets underlagsrapporter
Norrskoghar gettsmöjlighet att yttra sig över underlagsrapporter
för nationellt
skogsprogram.
Norrskogär en skogsägareförening
som ägsav 12 500 skogsägarevars
skogsfastigheter
är belägnai Jämtland,Västernorrlandeller södraVästerbotten.
Norrskogstår ävenbakomdet remissvarsom lämnatsav LRF Skogsägarna.

Generella kommentarer och synpunkter
Norrskogvälkomnardet nationellaskogsprogrammets
vision: ”Skogen
– det grönaguldet – ska bidra medjobb och hållbar tillväxt i hela
landet”. Ett nationellt skogsprogrammeddennaansatskan spelaen stor
roll för utvecklingenför den svenskaskogen,för klimat och för
utvecklingeni hela landet.
En viktig grundför att de godaintentionernai skogsprogrammet
ska
kunnainfrias är de enskildaskogsägarnas
intresseoch drivkrafter. Ett
klokt nyttjandeav skogsresursen
kräverengagerade
och kunniga
skogsägare,
vars personligadrivkrafter respekterasoch tillvaratas.En
förtroendefullsamverkanmellan skogsägare,
skogsbruketsaktöreroch
berördamyndigheterär avgörandeför uppnåendetav skogsprogrammet
s vision och uppfyllandetav skogspolitikensmål. Den
grundlagsfästaäganderätten
, samtprincipenom ”frihet underansvar”är
utgångspunkt
er för dettaoch får inte inskränkas.
Skogsprogrammet
skabidra till jobb och tillväxt i helalandetsamttill
utvecklingen av en växandebioekonomi.Norrskogsaknari förslagen
från arbetsgrupperna
konkretatankarkring hur virkesproduktionen ska
stimuleras,då det utan tillväxt i skogensynessvårt att åstadkommajust
tillväxt av varesig jobb eller bioekonomi.
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Cirka 30 % av densvenskaskogenär idag, enligt offentlig svensk
skogsmarksdefinition,skyddadeller undantagenfrån aktivt brukande.
En rimlig balansmellanproduktionoch skyddadskogär nu nåddoch
såväl statenssomskogsbruketsnaturvårdsarbete
måsteframdelesriktas
mot kvalitet i ställetför kvantitet.Utökadesatsningarpå naturvårdande
skötselav redanavsattskogkan vara en väg att nå bättremarginaleffekt
av de resurseri form av skattepengaroch skogsmarksom användsi
naturvårdsarbetet.
Kunskapsutvecklingpå dettaområdeär dock
angelägen.
Skogspolitiken,styrmedlenoch myndighetsstyrningen
måsteutgåfram
det nationellaskogsprogrammets
vision. Ansvarigamyndigheterhar en
viktig roll i att, inom ramenför principenom ”frihet underansvar”,
stimulerabrukandetav de svenskaskogarna.
Forskningoch utbildning måsteanpassas
för att bättresvaraspecifikt
mot skogsnäringens
behovoch de behovsom finns i en växande
bioekonomibådevad gäller skogsbruk,industri, produkteroch
samhälle.
Utan fungerandeinfrastrukturpå landsbygdenkommerutvecklingenav
bioekonominatt hämmas.För skogsråvaraoch bioenergiär transporter
en stor andelav kostnadsmassan
.
Avgörandeför en lyckad implementeringav det nationella
skogsprogrammet
är långsiktighet och fortsatt dialog. Det nationella
skogsprogrammet
blir då en pågåendepolicyprocess.V isionenför
programmetger ocksåen naturlig koppling till regeringens
samverkansprogram
för en biobaseradoch cirkulär ekonomi.
För att skogsprogrammets
tankar och intentionerska kunnaomförastill
praktisk verklighethosskogsägare,
skogsindustri,berördamyndigheter
med flera, är det ocksåavgörandeatt skapaen modell för hur processen
skadrivas vidarepå regionaloch lokal nivå.
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Synpunkter på förslagen från arbetsgrupp 1
Tillväxt, mångbrukoch värdeskapande
av skogensomresurs
Flera förslagtycks utgå från att skogsbruketskaanpassas
efter andra
näringarsbehov. Ett anpassatbrukande, utan intrångi ägande
- och
brukanderätten
, förutsätteratt skogsäg
arenfår del av de värdensom
skapasgenomanpassningen
av brukandet.
Norrskogavstyrkerförslagsom innebärett ökat mångbrukpå
markägarensbekostnad.
Satsningarnapå forskningoch utbildning bör i förstahandgå till
skogsbruksrelaterad
forskninglik som till hur skogensråvarorbättrekan
tillvaratas.
Norrskogstödjerförslagenom utredningav artskyddsförordningen,
och
efterlyserävenen översynde berördamyndigheternashanteringav
nyckelbiotopsbegrepp
et då varkenArtskyddsförordningeneller
nyckelbiotopsbegreppetmed dagenstillämpning passarin i den svenska
skogsbruks
modellen.
Synpunkter på förslagen från arbetsgrupp 2
Virkesproduktion,övriga ekosystemtjänster
och naturensgränser
Norrskogefterlyserförslagpå hur de ändligaresursernaskogsmarkoch
skattepengarskanyttjas på ett mer kostnadseffektivtsätti arbetetmed
bevarandeav den biologiskamångfalden.Dagensnaturvårdsarbete
synes,medde uppföljningsmodelleroch mätetalsom används,vara
ineffektivt, vilket utgör ett allvarligt hinderför uppfyllelsenav
skogsprogrammets
vision. Kunskapsutvecklingpå dettaområdeär
angelägen.
Miljömålen för skogenär, såsom de följs upp idag, omöjliga att nå ens
i teorin. Detta misskrediterarsvensktskogsbrukoch ger en snedvriden
bild av verksamheten.
En viktig åtgärdinom skogsprogrammet
bör
därför vara att revideramiljömålssystemetoch göramålenrealistiska
och motivationsskapande.
A rbetsgruppens
förslagleder i allt för liten utsträckningfram mot
visionenom utvecklingenav en växandebioekonomi.
Någraav förslagenbegränsarproduktionspotentialen,
orsakar
fördyringaroch minskarskogsägarens
möjlighet att själv förfoga över
sin skog.
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Förslaget om vilt och skogi balansär ett stegi rätt riktning men
otillräckligt för att ge en effekt som har märkbarbetydelseför
skogsproduktionen.
Ett påtagligtminskatbetestryckskulle även
medförapositiva effekterför biologisk mångfaldvilket gör det till en
mycketangelägenåtgärdför att öka såvälproduktionen av virke som
biologisk mångfald.
Den föreslagnautvärderingenav densvenskamodellenoch översynen
av styrmedelär angelägen
, menmåsteha sin utgångspunkti
skogsprogrammets
vision och behovetav en ökad skogsproduktion.
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Synpunkter på förslagen från arbetsgrupp 3
Främjandeav biobaseradeprodukteroch energi,smartatransporter,en
skogsindustrii världsklassoch ökadeexport
Norrskogser positivt på, och stödjer,förslagettill samhällskontraktför
bioekonomisamtatt kommuniceravilka konsekvenserdettavägval
medförför samhället,inklusive hur landsbygdoch stadberörs.
Att öka samhällsnyttangenomatt stimuleraett aktivt brukandeav skog
inom ramenför nuvarandeskogspolitik med frihet underansvaroch
med ägande/brukanderätten
som grund,stödstill fullo av Norrskog.
En väl fungerandeinfrastrukturmåstesäkerställas,där utgångspunkten
bör varatillgänglighetoch tillförlitlighet i helalandet.
I dettaarbetebör ingå en godsstrategi
, medfokus på för näringslivet
viktiga stråk och nodersamteliminerandeav logistiskaflaskhalsar.
En ökning av resursernaför underhåll,inte minst på de lågtrafikerade
banorna, samten riktad satsningpå vägarnasbärighet, är någraav de
infrastruktursatsningar
som Norrskogefterlyser.
Norrskogser positivt på att utföra en översynav styrmedeli syfte att
åstadkommaregelförenklingsom berör skogsnäringen
, och nationella
styrmedelsom skastyra mot en omställningtill bioekonomi,inte
hindra.
Styrmedelska syfta till att minskade förnybaraalternativensinitiala
merkostnad.
Att byggai trä är hållbartoch klimateffektivt men ger idag ingen
konkurrensfördeldå byggreglernaenbartställerkrav på energiprestanda
i driftsfasen.För att stimuleraträbyggandebör krav ävenställaspå
klimatprestanda,till exempelgenomkrav på livscykelanalyser.Landets
kommunerbör ävenstimulerastill ökat träbyggandei egenregi samt
till inrättandeav kommunalaträbyggnadsprogram.
Norrskogsaknarenergi- och drivmedelsperspektiv
i gruppensförslag,
då förnybaraalternativkommervaraviktiga i bådenationelltoch
internationelltperspektiv.
K limatpolitiken måstestimulerahög skogstillväxtoch aktivt skogsbruk.
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I genomsnittsatsarskogsägarna
i dag 20-25 procentav kassaflödeti
långsiktigainvesteringar,såsomföryngring, röjning, dikesunderhåll,
vägunderhåll.Dettaär exceptionellthögt i jämförelsemedandra
branscher.Investeringari skogsvårdkräverlönsamheti skogsbruket
och en säkerheti att skogsägaren
ävenhar rätt att skördafrukternaav
sinainvesteringargenomavverkningar.
Norrskogser positivt på tankarnakring en nationell bioekonomistrategi
som byggerpå ett tydligt ” handslag
” mellanstat och näringsliv.Det är
dock viktigt att en sådanstrategiutgårfrån ett helhetsperspektiv
där den
biobaseradeekonominblir en huvudprioritering.Den svenska
skogsnäringens
starkainternationellaposition har till stor del uppnåtts
genomett brukandeunderegetansvar,samt det faktum att staten,
akademin,industrinoch skogsägarna
under1900-talet hadebetydande
samsynom hur skogenskanyttjas.Erfarenheternafrån utvecklingenpå
det skogligaområdetbör tillvaratasi arbetetmedden nationella
biostrategin.
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Synpunkt er på förslagen från arbetsgrupp 4
Internationellaskogsfrågor
Ambitionernakring att etableraSverigesom ett grönt varumärke,ökad
internationellhandelmed svenskskogsknowhow och svensk
skogsråvara
, förutsätteratt vårt land fortsattär ledandei ett effektivt,
hållbart,ekonomisktnyttjandeav skogensom resurs.Ambitionerna
faller platt om Sverigeinte fortsätteratt ha en "competitiveedge"som
land vad gäller kunskap,tillämpningaroch råvaruutnyttjande.
Den position vi har är till storadelaruppnåddgenomett brukande
underegetansvar,samtdet faktum att staten,akademin,industrin och
skogsägarna
haft betydandesamsynom hur skogenskanyttjas.
Dettasamspelär ytterligt känsligt och om samsynen/balansen
förskjuts
till skogsägarnas
nackdelförsvinnerincitamentenför dennagrupp.
Norrskogser gärnaen fortsattutveckling av möjligheternaatt förena
internationelltbiståndoch export av skogligaprodukteroch know-how
genom en brygga(åtgärdsförslag5.3.2.)mellanbiståndoch
skogsaffärer.
Även åtgärdsförslag5.3.4 med inriktningenatt Sverigeskaengagerasig
i, och driva, frågor kring utvecklingav standarder,med mera,för att
främja hållbara,biobaseradeprodukterkan vara ett effektivt sättatt
kombineraglobal miljönytta med svenskahandelsintressen
.
Merpartenav skogsproduktionen
i Sverigesker på privataskogsägares
marker.
Vi kan och vill bidra i arbetetför att åstadkommaen växandeoch klimatsmart
bioekonomii Sverige.Ett långsiktigt, brett förankrat,nationellt skogsprogram,
som tillvaratar ävende enskildaskogsägarnas
drivkrafter och intressen,är en
bra börjanpå dettaarbete.
Enligt uppdragfrån Norrskogsstyrelse
Rolf Edström

