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Yttrande på remissen underlagsrapporter från
arbetet med att ta fram Sveriges första nationella
skogsprogram

Remissen består av fyra underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella
skogsprogram. Länsstyrelsens har endast kommentarer på remissens del 1” Tillväxt, mångbruk,
värdeskapande av skogen som resurs ” och del 2 ” Virkesprodukt ion, övriga ekosystemtjänster och naturens
gränser ”.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att utgångspunkten för arbetet har varit att grundprinciperna i
nuvarande skogspolitik ligger fast.

Generellt sett kan sägas att en stor mängd förslag på åtgärder tagits inom en rad olika områden. De
för e slagna åtgärderna är en avvägning utifrån olika intressen vilket kan vara både en styrka och en
svaghet.

Åtgärderna har tagits fram brett av representanter från markäg arorganisationer, skogsindustri ,
miljö - , jägar e - och friluftslivsorganisationer. Länsstyrelsen konstaterar att r epresentation från
kulturmiljöintressen saknats vilket är en brist.

Länsstyrelsen anser att en generell brist är att kulturmiljön endast är svagt integrerat i programmet.
Skogens kulturmil jö nämns inte som en potentiellt viktig del i skogens sociala värden, inte heller
som en samverkansdel att lyfta i utbildning . Målbilderna för hur man kan/ska förbättra hänsynen till
kulturmiljöer är mycket svagt utvecklat om ens förekommande.

Mång a av åtg ärderna som tas fram är åtgärder för att öka kunskapen om skogen för allmänheten och
inom skogssektorn både i del 1 och 2, vilket är positivt.

E tt av åtgärdsförslag en inom av de n strategisk a rekommendation – ” Sätt fart på mångbrukandet av
skogen ” i del 1 är att ” stärka aktiva möjligheterna att leva, bo och verka i Sveriges skogsbygder ”.
Länsstyrelsen anser att detta är nödvändigt även om man borde tala om levande landsbygd med ett
mångbruk också kopplat till öppna landskapet i stället för endast skog och sko gsbygder.
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Länsstyrelse n anser att v id en utvärdering av ” hur strandskyddslagstiftningen och dess tillämpning bättre
kan möjliggöra dispenser för företagsverksamhet som är beroende av tillgång till strandnära lägen eller
friluftsanordningar som bidrar till ökad tillgänglighet och rekreation ” som föreslås som en åtgärd är det
viktigt att fokusera på strandskyddets skydd för växt - och djurliv knutet till stränder uppnås i första
hand .

Länsstyrelsen tycker att flera av förslagen under strategiska rekommend atione n gällande ” Effektiv
och dynamisk naturvård ” i del 2 är intressanta såsom ” Utredning av ändamålsenlig beskattning av
naturvårdsavtal ” och ” Åtgärder för att stimulera naturvårdande skötsel och restaurering av naturvärden och
sociala värden .”.

I målbil den för ” Skogens ekosystemtjänster är säkerställda ” i del 2 lyfts endast skogens produktiva och de
sociala ekosystemtjänsterna (EST) fram . De gröna/blå(vatten) EST kopplade till ekologiskt
funktionellt landskap för arter och habitat saknas . Länsstyrelsen anser att det bör framgå att en
fungerande grön infrastruktur bidrar till viktiga gröna/blå(vatten) EST i sko gen .

Detta yttrande har beslutats av tf länsöverdirektör Suzanne Jacobsson . Vid slutliga handläggningen
har även avdelningschef Annelie Johansson , enhetschef Per - Magnus Åhrén och antikvarie Marie
Olsson deltagit samt naturvårdshandlä ggare Gudrun Berlin, föredragande .

Suzanne Jacobsson

Gudrun Berlin

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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