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Sammanfattning
Statens fastighetsverk (SFV) ser positivt på arbetet med ett nationellt skogsprogram. En
långsiktig strategi för hur skogen och skogsbruket ska utvecklas framåt är av största vikt
för att klara omställningen till en bioekonomi, tillväxt och välfärd i hela landet samt
uppfyllandet av miljömålen.

Delrapport 1
3.2.2
SFV anser att förslaget med mer kunskap om skog och skogsbruk i skolan är bra. Det är
viktigt att sprida kunskap om skogen, både som ekosystem och hur skogsbruk fungerar.
Detta för att kunskap skapar förståelse både för naturvård och skogsbruk och sannolikt
även intresse för att arbeta och vistas i skogen.
3.3.1
SFV anser att tanken med regionala arenor för samverkan mellan olika näringar som är
beroende av skogen i grunden är bra. Liknande tankar har funnits och testats i liten skala
i Jämtland. Man bör emellertid ha med sig att sådant arbete tar mycket tid från många
olika intressenter. SFV anser även att beslut som rör brukandet av marken måste ligga
hos markägaren. Inrättandet av "arenor" ska främja samverkan och får inte bli en
instans där markägare (och intressenter) ska söka tillstånd/konsensus för sina
aktiviteter. Det skulle skada både äganderätten och allemansrätten.
3.3.2.1
För SFV:s förvaltning ute i landet är det viktigt att förutsättningarna att leva och verka i
hela landet förbättras. För effektiv förvaltning och kompetensförsörjning krävs att det
finns goda kommunikationer och infrastruktur (både fysisk och digital) även i glesbygd.
En aspekt som vi tycker gruppen har missat är det faktum att de största avsättningarna
av skog för naturvårdsändamål (både frivilliga och formella) fortsätter att ske i
glesbefolkade delar av Norrlands inland där redan mer än hälften av skogsmarken är
skyddad. Denna utveckling anser SFV har begränsad nytta för den biologiska mångfalden
samtidigt som den hotar slå undan benen för skogsnäringen i det område som bäst
behöver de arbetstillfällen som skapas. Skogsnäringen står dessutom för underhåll av en
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stor del av infrastrukturen i området som används av lokalbefolkning, naturturism och
andra näringar.
3.3.2.2
SFV bifaller förslaget om att utreda artskyddsförordningen.
3.3.3.2
SFV anser att förslaget att skapa jobb åt långtidsarbetslösa och nyanlända i skogsbruket
är bra och har redan påbörjat arbetet med detta.
3.3.3.3
SFV anser att statligt finansierade geodata i så stor utsträckning som möjligt bör vara fria
från avgifter eftersom samhällsnyttan av att alla aktörer kan ha aktuella och korrekta
underlag för sin verksamhet sannolikt kommer överstiga kostnaderna.

Delrapport 2
Ett av de mer fundamentala förslagen, och som snabbt bör iscensättas, är att ta fram
ett Kunskapsunderlag för skydd av skog (5.6.5), som inkluderar såväl en brist- som
behovsanalys. En sådan analys kan med fördel utvidgas så att globala aspekter beaktas.
Idag pågår en omfattande reservatsbildning som inte är anpassad till befintliga
vetenskapliga behovsanalyser, något som SFV finner olyckligt.
SFV ser positivt på arbetsgruppens förslag om en mer dynamisk naturvård (5.2.1),
framför allt förslaget på en utredning om hur en arrendebaserad ersättning för
naturvård kan se ut. Ett sådant system kan med fördel inkludera skötselåtgärder och det
har också fördelen att myndigheterna lättare kan byta ut områden mot bättre lämpade
och revidera ev. skötselåtgärder som genomförs.
Vi tillstyrker även en översyn över beskattningsreglerna som är kopplade till olika former
av naturvårdsavtal. Vi anser det också rimligt att staten i högre grad än idag
tillhandahåller ersättningsmark till privata markägare för att underlätta markbyten och
därmed uppnå de nationella miljömålen (jfr 5.2.3).
När det gäller förslaget rörande ”Utveckling av naturvårdande skötsel och restaurering
av naturvärden och sociala värden” (5.5.4) bör det klargöras att detta även bör inkludera
naturvårdande skötsel av redan befintliga naturreservat.
Andra bra förslag som vi vill lyfta fram är förslaget att ändra i relevanta förordningar för
att införa viltskötsel- och viltförvaltningsområden (5.4.6), istället för älgskötsel- och
älgförvaltningsområden. Detta då andra viltslag än älg genom sina stora numerärer och
intensiva födosök påverkar skog- och jordbruksmark i hög grad och i mycket stora
områden.
En i våra ögon mycket viktig fråga är den om fortsatt hantering av ”nyckelbiotoper”
(7.1). SFV anser att detta arbete bör ha som utgångspunkt att nyckelbiotoper enbart ska
omfatta områden som verkligen har en nyckelroll för hotade arter. Det skulle till
exempel innebära en större regional anpassning i bedömningarna och att
nyckelbiotoperna därmed på ett bättre sätt harmoniserar med målet om en stärkt grön
infrastruktur.
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Delrapport 3
SFV delar i stort gruppens analyser och åtgärdsförslag men kommenterar de inte mera i
detalj eftersom vi inte arbetar med eller har kompetens inom förädling.
Det som SFV vill trycka på och som kanske är det sammantaget viktigaste i hela det
nationella skogsprogrammet är det som arbetsgruppen kallar samhällskontraktet. Om
det nationella skogsprogrammet ska få effekt måste regering/riksdag i
skogsprogrammet ge en tydlig viljeinriktning i fråga om hur olika nyttigheter från skogen
ska balanseras. Olika nyttigheter som skogen kan ge i form av ekonomi, klimateffekt,
sysselsättning står till viss del emot naturvård, rekreation och friluftsliv. Det vore
olyckligt om det nationella skogsprogrammet misslyckades med att skapa riktlinjer för
dessa avvägningar.

Delrapport 4
SFV delar arbetsgruppens analys och förslag.
Ett förslag vi saknar är ett aktivare arbete inom EU för att förklara och förankra
begreppet bioekonomi samt Sveriges syn på skogen/skogsbruket som strategiskt viktigt i
arbetet med att bli fossiloberoende.

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Björn Anderson i närvaro av
naturvårdsspecialist Per Linder och fastighetschef Lars Lodin

Björn Anderson
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