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Jägarnas Riksförbunds r emissvar kring underlagsrapporter från arbetet med att ta
fram Sverig es första nationella skogsprogram, N2015 - 2214 - sk .

Jägarnas Riksförbund (JRF) har erhållit möjlighet att lämna synpunkter på de underlagsrap-
porter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram som presenterats .
JRF utgår från att sko gsprogrammet verkligen ska hitta vägar så att skogen i ännu högre ut-
sträckning än i dag kan bidra med glesbygdsutveckling, jobb, hållbar tillväxt i hela landet och
utveckling av en växande bioekonomi och förbundet lämnar följande övergripande syn-
punkter fr ämst kopplat till strategiska rekommendationer och åtgärdsförslag och avsnitt som
beskriver målbilder.

I det framtida bioekonomisamhället behövs enorm produktion av förnybara resurser och såväl
Sveriges som världens skogar har stor potential i att bidra me d betydande andel av det globala
behovet och h är har Sverige en unik möjlighet att bidra med produktion och kompetens.
Utifrån JRF´s roll som intresseorganisation inom jakt och viltvård, innebär ökad produktion
att betydande arealer skog i Sverige kommer a tt vara i ungskogsfas och därmed kan vi även
fortsatt upprätthålla goda viltstammar, vilket ger goda möjligheter både till att fortsatt ut-
veckla vårt jaktliga kulturarv och erbjuda högkvalitativt viltkött, samt hålla skogsskador av
vilt på acceptabel nivå.

Underlagsrapporterna pekar på goda möjligheter att utveckla den svenska skogens produkt-
ionsförmåga och att den framstående position Sverige har på den globala marknaden kan ut-
vecklas ytterligare. Det är grundläggande punkter att ta fasta på i det fortsat t arbetet med ar-
betsgruppernas slutsatser. I rapporterna finns skrivning om, och vid remisshearing tydliggjor-
des, att äganderätten är grundläggande och JRF vill understryka vikten av långsiktig tilltro till
att äganderätten till skog förstärks och att mång fald i brukande uppmuntras för att uppnå
skogsprogrammets mål.
JRF finner att frivillighet och tilltro till skogsägarens vilja att utveckla sin fastighet är de cen-
trala faktorerna för utveckling av skogens produktion. En positiv inställning från omgivning
förstärker skogsägarens utvecklingsvilja, däremot leder oklara krav/önskningar till minskad
investeringsvilja och därmed hindras ambitionen med det nationella skogsprogrammet.
JRF delar därför underlagsrapporternas förslag att allmänbildning om skog och a llemansrät-
tens bör genomföras, för att uppnå ”mer folk i skogen och mer skog i folket”

JRF delar fullt ut uppfattningen att artskyddsförordningen behöver utredas och JRF finner det
helt grundläggande att lagstiftning avseende förnybara resurser inriktas på att uppnå maximalt
nyttjande av de förnybara resurserna för global hållbar utveckling. Politisk handlingskraft
krävs för att omodern lagstiftning, såväl nationell som internationell, ändras och anpassas i
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syfte att skapa väl förankrade regelverk som möjliggör att de förnybara resurserna verkligen 
kan bidra till att uppnå klimatutmaningarna fullt ut. Utifrån detta behöver även de avsättning-
ar som gjorts till reservat av produktiv skogsmark i Sverige ses över och bedömas utifrån hur 
Sverige kan bidra till att uppnå globalt bioekonomi samhälle där vi bidrar fullt ut till att alla 
människor uppnår god livsmiljö. 
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