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Nationella Skogsprogrammet 
 
 
 
 
 
Svenska Jägareförbundets remissvar:  
Underlagsrapporter från Nationella skogsprogrammet (N2015/2214/sk) 
 
Svenska Jägareförbundet, nedan kallat Förbundet, har tagit del av rubricerad remiss och vill anföra 
följande: 
 
Förbundet välkomnar Regeringens satsning på det Nationella skogsprogrammet, och har deltagit i 
arbetsgrupp (nedan AG) 1 och 2 samt de gruppöverskridande diskussioner och hearingar som 
genomförts. 
 
Arbetet med det Nationella skogsprogrammet under det gångna året har lagt en mycket värdefull 
grund för att framgent kunna bedriva ett hållbart skogsbruk som en central del i en växande 
cirkulär bioekonomi. Sammansättningen i arbetsgrupperna har varit av en avgörande betydelse för 
resultatet; det är centralt att hela skogssektorn finns representerad, och att det råder balans 
mellan olika intressen inom programmet. Det gäller såväl under den avslutade inledningsfasen, 
som i det framtida programmet. Förbundet vill särskilt påtala Regeringskansliets goda arbete med 
att sätta samman grupperna. 
 
Vi lever av att bruka landskapet och mycket av den biologiska mångfalden är beroende av historisk 
eller pågående markanvändning. Detsamma gäller flera andra ekosystemtjänster (nedan EST). 
Jakt är en form av markanvändning som bedrivs över i princip hela Sveriges yta, och en viktig del i 
ett hållbart brukande av landskapet. Jaktens ekosystemtjänster omfattar bland annat viltkött, 
rekreationsvärden, bevarande av traditionella metoder för brukande. Rekreationsvärdena är i stor 
utsträckning beroende av landskapets beskaffenhet, inklusive den biologiska mångfalden. Vidare 
ger ett varierat landskap rikt på biologisk mångfald inte bara estetiska värden, utan skapar bättre 
förutsättningar för viltet. Förbundet värnar den svenska modellen för skogsbruk, som bygger på 
att miljöhänsyn ska tas vid allt skogsbruk. Jämfört med alternativ där stora arealer avsätts för mer 
intensivt plantageskogsbruk så säkerställer den svenska modellen att rekreationsvärden tillvaratas 
i hela skogslandskapet. Detta gynnar såväl viltet och den jaktliga upplevelsen, som samhällets syn 
på skogsbruk som hållbart.  
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Förbundet ansluter sig till den moderna syn på hållbarhet som presenterades av AG2 vid höstens 
hearing om underlagsrapporterna. Skogsbruk kan per definition inte bedrivas långsiktigt utan att 
vara ekologiskt hållbart, medan vad som är socialt hållbart är en delmängd av den ekologiska 
hållbarheten. Den ekonomiska hållbarheten är i sin tur en delmängd av den sociala hållbarheten. 
Det är följaktligen teoretiskt möjligt att långsiktigt bedriva skogsbruk som är ekologiskt men inte 
ekonomiskt hållbart (exempelvis genom subventioner), medan det motsatta per definition är 
omöjligt. Enligt denna världsbild ska de tre hållbarhetsdimensionerna ses som ringar som ligger i 
varandra, istället för som tidigare tre ringar som endast delvis överlappar varandra.  
 

 

 

 

 

Målsättningen måste vara att uppfylla alla tre hållbarhetsdimensionerna, och naturen sätter 
följaktligen de yttre fysiska och biologiska gränserna för vilken typ av skogsbruk vi kan bedriva. 
Insikten om betydelsen av ett hållbart brukande är särskilt viktig i skogen, på grund av de långa 
omloppstiderna. Det tar ofta lång tid innan vi får facit på huruvida en viss åtgärd verkligen är 
hållbar, vilket gör det nödvändigt att kontinuerligt och kritiskt utvärdera hållbarheten. Detta gäller 
självfallet för alla dimensionerna på hållbarhet. 
 
Det är en absolut förutsättning att skogsbruk bedrivs hållbart för ett ”samhällskontrakt”, likt vad 
AG3 skissar på. Ska vi kunna fortsätta att bedriva skogsbruk måste vi hålla oss inom naturens 
gränser, och behålla samhällets acceptans, genom att kritiskt utvärdera hållbarheten.  Detta måste 
dessutom ske kontinuerligt, då vad som är hållbart idag inte nödvändigtvis är det imorgon. 
 
Förbundet vill betona att det är nödvändigt att samtidigt bevara/återskapa biologisk mångfald och 
aktivt sträva efter att minska klimateffekterna. Det är därmed inte ett alternativ att maximera 
skogens kolfixerande förmåga genom maximerad produktion, utan klimateffekterna måste vägas 
mot andra miljöeffekter.  
 
Miljökvalitetsmålen (MKM) sätter mål och visioner för samhällets miljöarbete. MKM är en 
delmängd av den ekologiska hållbarheten och uttrycker samtidigt delar av den sociala 
hållbarheten. Målsättningen måste vara att MKM ska nås, vilket delvis kan ske genom anpassad 
markanvändning och aktiva åtgärder.  
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Det är därmed en självklarhet att skogsbruk ska bedrivas så att MKM kan uppfyllas, och det är 
viktigt att olika aktörer inser att markanvändningen ofta är det viktigaste verktyget för att nå 
målen. Både när det gäller att se till att landskapet brukas, och att det sker på ett hållbart sätt. 
Sverige har utmärkta möjligheter att bli föregångsland inom hållbart skogsbruk, genom att satsa 
på skonsamma och miljövänliga innovationer. Förbundet anser att detta är en aspekt som borde 
utvecklas starkt i ett fortsatt Skogsprogram. 
 
För att nå ekologisk och social hållbarhet anser förbundet att det är centralt att sätta större fokus 
på multifunktionellt brukande av skogens alla EST. På så vis kommer att få ökad acceptans från 
samhället för skogsbruket, samtidigt som det öppnas nya och bredare möjligheter att tjäna pengar 
på sitt skogsinnehav. Förbundet anser att en nödvändig väg framåt är att införa den typ av arenor 
(AG1) eller plattformar (AG2) för att finna avvägningar mellan EST som diskuterats i 
underlagsrapporterna. 
 
Förbundet anser att viltförvaltningen är en föregångare när det gäller att skapa strukturer för att 
finna avvägningar mellan EST. Nu behöver viltförvaltningen vidareutvecklas genom ökat fokus på 
flerarts- och samförvaltning, med gemensamma ansvarstaganden mellan aktörerna enligt 
överenskommelserna inom AG2. 
 
Förbundet skulle gärna se en satsning och en breddning av konceptet Skogen i skolan, så att 
ämnet omfattade hållbart brukande av landskapet, med självklara inslag av naturvård. Detta är 
närmast en nödvändig investering för att skapa förståelse för samhällets hållbarhetsarbete och 
förvaltning av naturresurser, och skulle öka möjligheterna att rekrytera personer till skogsnäringen 
i framtiden. Vidare ställer sig förbundet tydligt bakom de föreslagna satsningarna på ökad 
forskning inom hållbart, multifunktionellt skogsbruk. 
 
Sammantaget anser Förbundet att arbetet med det Nationella skogsprogrammet är en viktig del i 
samhällets förvaltning av naturresurser, och avgörande för att ta ett tydligt steg mot en cirkulär 
bioekonomi. Förbundet önskar med självklarhet fortsätta vara en aktiv del i arbetet och ta vårt 
ansvar i förvaltningen av skogens ekosystemtjänster. 
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