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Nationellt skogsprogram - remissvar från Skogssällskapet

Utformningen av Skogssällskapets svar

Regeringskansliet har bett om enskilda svar för varje delrapport. Skogssällskapets svar är dock kortfattat
och flera av synpunkterna gäller övergripande för hela det fortsatta arbetet med ett nationellt
skogsprogram. Därför lämnar Skogssällskapet ett gemen samt svar för alla de fyra rapporterna. I slutet av
remissvaret lyfter vi fram ett fåtal förslag från rapport 1, 2 och 4 som Skogssällskapet anser vara särskilt
viktiga att de genomförs skyndsamt.

Övergripande synpunkter

I Sverige är skogen en samhällsfrå ga. Det är svårt att tänka sig att skapa ett biobaserat samhälle här utan
att skogen har en nyckelroll. Därför anser vi från Skogssällskapets sida att det finns goda skäl för att i
Sverige genomföra ett nationellt skogsprogram. Skogssällskapet anser att de förslag som tagits fram av
arbetsgrupperna och vars rapporter utgör underlag för den här remissen är en bra grund för det fortsatta
arbetet med att utforma och genomföra ett nationellt skogsprogram.. Skogssällskapet ställer sig därför
övergripande positiv a till de förslag som lämnas i rapporterna från de fyra arbetsgrupperna.

Arbetet med ett nationellt skogsprogram engagerar många intressenter – de allra flesta med höga och
positiva förväntningar på vad ett program för skogen kan föra med sig. Men förväntn ingarna är inte
desamma för alla intressenter. Därför blir tydlighet , kommunikation och fortsatt dialog viktiga
fundament för att bygga ett förtroende för skogsprogrammet – dess genomförandet och dess fortsatta
utveckling.

Vad är det som ska genomföras, ve m /vilka har ansvaret och vilk a resurser finns tillgängliga för
genomförandet? Tydliga svar på de frågorna blir avgörande om det nationella skogsprogrammet ska bli
starkt och långlivat. En tydlig huvudinriktning behövs, samtidigt som det är viktigt att pro grammet hela
tiden kan anpassas och utvecklas i takt med att förutsättningarna i skogssfären och i omvärlden förändras.

Fokusområden

Viktiga fokusområden för ett nationellt skogsprogram, som alla stöds av förslag i de olika
arbetsrapporterna, är enligt Sk ogssällskapet:

Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se
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Skogsägarens drivkrafter. En skogspolitik med fortsatt tyngdpunkt på frihet under ansvar som skapar 

utrymme för skogsägare att bruka sin skog utifrån egna mål, inom de ramar som sätts upp av samhället. 

Denna frihet är en förutsättning för att tillvarata markägares drivkrafter att utveckla sina skogsresurser. 

Mångbruk. Underlätta för att utveckla mångbruk av skog och därtill kopplat entreprenörskap inom t ex 

småskalig förädling och naturturism. Dialogforum på nationell och regional nivå där markägare, företagare  

och andra intressenter kan utbyta erfarenheter om företagsutveckling m.m. kan stötta en sådan utveckling. 

Utbildning. Skogen berör och berörs av många områden utanför den direkta skogssfären. Det blir därför 

viktigt med en fördjupad och breddad utbildningssatsning som möjliggör att skog integreras med andra 

ämnesområden. På grundskole- och gymnasienivå innebär det att tydligt lyfta in olika aspekter på skog i 

läroplan och lärarutbildningar. På höskole- och universitetsnivå innebär det att såväl skapa möjligheter för 

studenter på skogliga utbildningar att läsa till andra ämnen som att studenter på andra utbildningar kan 

lägga till ett skogligt block, t ex genom en ”skoglig översiktskurs”. 

Breddat engagemang. Skogen är en viktig grund för Sveriges fortsatta utveckling. För att till fullo ta 

tillvara den potential som skogen har krävs att vi ser nya vägar framåt för hur vi kan utveckla skogens alla 

värden, såväl på plats i skogen som i de olika förädlingskedjorna. För att lyckas med det krävs nya 

infallsvinklar, och det kan vi få genom att fler, inom och utanför det som idag kallas skogssektorn, 

engagerar sig i skogens möjligheter. Därför är det viktigt att skapa engagemang för skogen hos bredare 

grupper än idag, och allra främst hos barn och unga. 

 

Genomförande av specifika förslag i de olika delrapporterna 

Några specifika förslag som Skogssällskapet vill lyfta fram som särskilt viktiga att genomföra skyndsamt 

är: 

Rapport 1 

 Åtgärdsförslag – Utred artskyddsförordningen:  

Utred artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. 

 

 Åtgärdsförslag – Satsa på digital information: 

Gör Lantmäteriets och andra relevanta myndigheters kartmaterial tillgängliga [på lika villkor] för 

alla användare. 

 

 Åtgärdsförslag – Regeringen bör fortsätta verka för att säkra enskilda näringsidkares 

beskattningsneutralitet i relation till andra företagsformer: 

Skogens särskilda förutsättningar med över tid ojämna intäkter och utgifter är viktiga i 

sammanhanget. Utformningen av regler för generationsskiften är viktigt för att stimulera till aktivt 

brukande. 

Rapport 2 
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 Åtgärder för att stimulera naturvårdande skötsel och restaurering av naturvärden och sociala 

värden. 

 

 Att vidareutveckla adaptiv skogsskötsel för nya hållbara skötselåtgärder, systematisk 

konsekvensanalys av intensiva skogsbruksmetoder, och riktade forskningssatsningar för 

produktionshöjande åtgärder. 

 

 Utifrån analys och slutsatser i Skogsstyrelsens nulägesbeskrivning av nyckelbiotoper övervägs ett 

regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen att efter samråd med berörda intressenter föreslå eventuella 

åtgärder. 

Rapport 3: 

Tydliggör skogens betydelse för samhället. 

 Upprätta ett samhällskontrakt för bioekonomi och kommunicera vilka konsekvenser detta vägval 

medför inklusive hur landsbygd och stad berörs, liksom medverkan av olika branscher och 

samhällsaktörer. Identifiera och åtgärda olika hinder för omställningen. Ta fram en tydlig och 

enhetlig definition för bioekonomi och för in detta som ett kriterium i LOU, lagen om offentlig 

upphandling. 

Rapport 4: 

 Åtgärdsförslag: Främja export och handel i skogsnäringen 

Ta fram en handlingsplan för export och handel i skogsnäringen, med syfte att underlätta och 

påskynda export och internationalisering av svenska företag, primärt små och medelstora företag 

 

 
 
 
För Skogssällskapet, 
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