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Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges
första nationella skogsprogram
Sammanfattning
SverigesKommuneroch Landsting
Är positivt till arbetetmedett nationelltskogsprogramför Sverige
Vill lyfta vikten av att dialog måsteske med kommunerna
, lokalt näringsliv
och andralokala aktörer
Anseratt det är viktigt att skapaförutsättningarför att helaSverigeska kunna
leva
Anseratt strandskyddsbestämmelserna
måstesesöver såatt de ger mer
tillåtandemöjligheterför tillämpningen.
Menaratt det är angelägetatt få en gemensamtolkning av artskyddsförordningenutifrån skogsvårdslagen
och miljöbalken
Ä r positivt till att stärkade skogligayrkesutbildningarnapå kandidat- och
mastersnivå– men de behöverocksåförstärkaspå gymnasie- och
yrkesutbildningsnivå
Håller medom att ett ökat urbantbyggandei trä är en del av hållbar stadsutveckling
Framhålleratt Sverigemåsterespekterade internationellaåtagandensom finns
gentemotsamerna
A vstyrkerförslagenom skolskogarsamten detaljstyrningav läroplaneni
grundskolanmen SKL är positiv till statlig stimulans
Avstyrker bildandetav Arenaskogen
Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
Tillväxt, mångbruk, värdeskapande av skogen som resurs

SverigesKommuneroch Landsting(SKL) är positivt till att en samladnationell
strategiför skogentasfram. Det är angelägetatt ta handom och utvecklaalla de
värden somskapasav och i skogen.SKL håller med om att det finns bådeickekommersiellaoch kommersiellavärden,såsom skogenssocialavärdensamtmöjlighetenatt skapatillväxt och jobb som ger möjlighet att leva och verka på landsbygden.
Likasåhåller SKL med om att skogenhar en stor roll att spelai den framtidaomställ-
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ningentill ett mer hållbart samhälle.Det är viktigt att seatt skogen kan byggadet hållbarasamhället,ge jobb samtvaragrundeni en växandebioekonomibådei Sverige
och globalt.
Lyft och utvecklaskogensalla värden
SKL är positivt till att skogenssocialavärdenlyft s och att dettaskeri samverkanmed
berördamyndigheter,kommuneroch intresseorganisationer.
Skapaincitamentför ökat mångbrukav skog
SKL är positivt till att formellt skyddadnaturtillgängliggörsoch marknadsförsför att
utvecklassom besöksmåli dialog med lokala entreprenöreroch aktörer.
Ett kunskapslivför skogen
SKL är positivt till att stärkade skogligayrkesutbildningarnapå kandidat- och
mastersnivå– men de behöverocksåförstärkaspå gymnasie- och
yrkesutbildningsnivå
.
Handslagom mer skogi skolan
SKL avstyrkerförslagetom skolskogaroch en detaljstyrningav läroplanenom återinförandeav friluftsdagari grundskolanmenSKL är positiv till statlig stimulans.
SkapaArenaskogen– regionala utvecklings- och samverkansforum
Det är viktigt med en regionalsamverkandär olika aktörerkommertill tals. Det är
oklart om satsningenska varasåsom föreslåsi Arenaskogen.SKL anseratt ett sådant
uppdragfinns på den regionalanivån redanidag och avstyrkerdärför förlaget.
Stärkaktivt möjligheterna att leva, bo och verkai Sverigesskogsbygder
SKL håller medom att framtidstronoch entreprenörsandan
i skogsbygderna
behöver
stärkas.
Utred artskyddsförordningen
SKL håller medom att det finns skäl att utredaartskyddsförordningen
för att säkerställaatt den är tillämpbar,effektiv och rättssäker.SKL håller med om att det finns
oklarheterkring hur art- och habitatdirektivetimplementeratsi artskyddsförordningen
och hur den tolkatsoch tillämpatsi denbrukandeskogen.
Gör tillämpningenav strandskyddetmer rättvist över landet
SKL håller medom att strandskyddslagstiftningen
och desstillämpning behöverges
störremöjlighet att tillåta dispenserför företagsverksamhet
som är beroendeav till gångtill strandnäralägeneller friluftsanordningar som bidrar till ökadtillgänglighet
och rekreation.
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Virkesproduktion,

övriga ekosystem och naturens gränser

SKL stödjer förslagetatt utifrån lokal nivå och med lokalt deltagandebyggaplattformar för att hanteraolika ekosystemtjänsteri landskapet.Sektorsansvariga
myndigheterhar ett ansvarför detta.
Renskötseloch skogsbruki samverkan
SKL vill framhållaatt renskötselnär ett riksintresseenligt PBL. SKL håller med om
att rådgivningoch stöd behövsför att initiera målarbetetför renskötselnför att skapa
en mer jämlik spelplanmellanskogsbruketoch rennäringen.I utformningenav förslagentill åtgärdermåstehänsyntas till att Sverigeförbundit sig att följa internationella förpliktelsergentemotsamerna.
Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skog s industri
världsklass och ökad export

SKL håller medom att för att möjliggöraen framtidabioekonomioch ett jobbskapandekrävs tydliga och långsiktigapolitiska besluti form av förändradestyrmedel
sompremierarresurseffektivproduktionbyggd på förnybartmaterial.
Stimuleraurbant byggandei trä
SKL är positivt till att industriellaträbyggnadsprocesser
utvecklassamtatt en översyn
skerför att förändraincitamentsstrukturer
i byggprocesse
n ur ett livscykelperspektiv.
SKL är ocksåpositivt till innovativt byggandeoch ett tillåtanderegelverki dettaavseende.
Internationella skogsfrågor

SKL delar bilden av att världen bli r allt mindreoch att förändringarnasker i allt
snabbaretakt och att Sverigessamverkanmedomvärldendärför får en allt störreroll
för vår samhällsutveckling.Sverigeär en liten nationmed ett stort skogsland.
SverigesKommuneroch Landsting

LenaMicko
Ordförande

Reservationlämnadesav Alliansen,bilaga 1.
Muntlig reservationlämnadesav Sverigedemokraterna.
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