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Jordbruksdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
                   Stockholm 24 augusti 2010. 
 

Svar på remissen ”Regler om användning av främmande trädslag” Jo2010/3670/LB .  
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har givits möjligheten att ge synpunkter på 
Skogsstyrelsens förslag ”Regler om användning av främmande trädslag” (SKS Meddelande 7-
2009).  
 
Förslagen till regelförändringar när det gäller främmande trädslag, tog Skogstyrelsen fram på 
uppdrag av regeringen (Jo2008/3942) som en följd av propositionen  2007/08:1018, vilken till 
stora delar syftade till att skapa bättre förutsättningar för producera mer biomassa. 
Propositionen är skriven i ljuset av klimatförändringarna, troligtvis orsakade av antropogena 
utsläpp av växthusgaser. Den enkla tolkningen av propositionen är: ”Producera mer förnybar 
biomassa – så att fossilbränsleförbrukningen kan minskas”! Förslagen till förändringar i 
regelverket kring ”Främmande trädslag” skall alltså läsas i ljuset av detta.  
 

Övergripande synpunkter. 
En viktig och möjlig väg att på oförändrade arealer öka biomassaproduktionen i enlighet med 
intentionerna i propositionen 2007/08:1018 är att odla främmande trädslag. Det är med detta 
som bakgrund Skogsstyrelsens förslag är skrivna. Ekologiska risker med att använda 
främmande arter i skogsodlingen kan balanseras mot andra risker som ett förändrat klimat kan 
komma att leda till och vilka risker andra trädslag än våra inhemska kan vara bättre skickade 
att klara av. Trädslag vilka producerar mer biomassa sänker luftens koldioxidhalt. D.v.s. 
lyckas vi välja ”rätt” främmande trädslag kan vi både motverka klimatförändringen genom ett 
högre koldioxidupptag och minska negativa effekter av klimatförändringen.        

Specifika synpunkter.  

1. Bakgrundsbeskrivning och förslagen.  
Vi anser att Skogsstyrelsen (med några få undantag – se nedan) i det refererade meddelandet 
(7-2009) har tagit fram bra underlag för beslut om ny lagstiftning kring främmande trädslag. 
Bakgrundsbeskrivningarna är i stort väl motiverade och meddelandet är välskrivet och lätt att 
förstå.  
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Förslagen leder i den riktning som den ovan refererade propositionen syftade till och 
förslagen är sammanfattningsvis bra. Skogsstyrelsens förslag om regler för användning av 
främmande trädslag kommer att leda till förbättringar och förenklingar jämfört med dagens 
regelverk. Vi stöder detta. 
 
Detta skrivet som stöd för förslagen som helhet. Vi anser dock att det finns inkonsekvenser / 
motsägelser och några felaktigheter vilka bör rättas till. Dessa synpunkter följer nedan.  

2. Främmande trädslag nära formellt naturvårdsavsatt mark. 
Skogsstyrelsen föreslår att det i föreskrifterna skall införas a) en regel om att främmande 
trädslag inte får användas närmare än en kilometer från nationalparker och naturreservat och 
b) att de skall användas ”med försiktighet i anslutning till känsliga miljöer”. 
Skogsstyrelsen föreslår vidare att c) det i allmänna råd skall framgå att man bör undvika 
främmande trädslag ”i anslutning till biotopskyddsområden och områden med 
naturvårdsavtal” om fröspridning kan påverka de skyddade områdenas (natur)värden negativt. 
 

a) Vi anser att denna svepande regel är dåligt motiverad och bör få en bättre anpassad 
utformning så att de olika skyddade områdenas olika krav bättre tillgodoses och så att 
inga onödiga restriktioner införs. En kilometer är en lång sträcka och nationalparkerna 
och naturreservaten är talrika. Dessutom bör man grundligare utreda konsekvenserna 
avseende kringliggande markägares grundlagsskyddade ägarrättigheter om en sådan 
regel införs i skogen. Skall exv. samma regler gälla främmande arter i allmänna 
parker, i handelsträdgårdar och villaträdgårdar? Vad skulle detta innebära ? 
 
Kan avståndsreglerna bli ett hinder för fortsatta avsättningsambitioner genom att högre 
ersättningskrav ställs eller att man känner olust och osäkerhet inför att låsa fastigheten 
ifrån en framtida användning av nya trädslag? Kanske bör avståndet definieras i resp. 
naturreservats eller nationalparks skötselplan? Vi frågar oss också hur ev. 
ersättningsregler till markägare som hindras från användning av främmande trädslag 
skall utformas.  

 
Kanske bör hela regeln hänskjutas till de allmänna råden där man förordar försiktighet 
inom (per trädslag) definierade riskavstånd. För att inte sinka införandet av de i 
grunden goda förändringarna i reglerna kring främmande trädslag kan man dessutom 
utreda denna fråga vidare i särskild ordning. 
 

b) …”försiktighet i anslutning till känsliga miljöer” … anser vi är alltför brett och 
svepande formulerat. Hur definieras känsliga miljöer? Det är viktigt att inte denna 
regel p.g.a. sin otydlighet leder till att alla ärenden (som är fallet idag inom vissa 
områden med dikesrensning) skall behöva hanteras/utredas av Skogsstyrelsens 
tjänstemän.  
 

c) Denna regel (biotopskydd och naturvårdsavtal) om än bara införd i ”allmänna råd” 
kommer att bli normativt styrande i skogsbruket och därför är det viktigt att utreda de 
formella, ekonomiska och produktionsmässiga konsekvenserna. Biotopskydd och 
naturvårdsavtal finns idag över hela landskapet och beroende på hur denna regel 
kommer att tolkas av skogsmyndigheten och länsstyrelser, kan den i värsta fall komma 
leda till att en ”död hand” läggs över skogen avseende främmande trädslag. Detta är 
säkert inte syftet med regelförändringarna. 
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3. Det allmänna rådet om maximalt 15 000 ha per år. 
Regeln är i nuläget dåligt motiverad. Den kommer att bli svår att följa för skogsägarna och 
svår att följa upp för myndigheterna. Dessutom är detta förslag ur ett vetenskapligt perspektiv 
mycket svårmotiverat. Mångfalden i Skånes bokskogar påverkas inte positivt av att det i 
övriga landet planteras små arealer främmande trädslag eller tvärtom. Skall ev. 
arealbegränsningar ha någon relevans skall de gälla för regioner och avse totalarealer. Årliga 
restriktioner kommer bara leda till onödig byråkratisk hantering till ingen nytta.  
 
Man kan i uppföljningar av typen SUS 2001 följa utvecklingen och om man anser att 
arealerna ”skenar”, då införa regionspecifika restriktioner.  

4. Beståndsanläggning i renbetesland. 
Skogsstyrelsen föreslår här att det i allmänna råd skall införas begränsningar för att skydda 
lavbetet på lavhävdade marker. Innan man föreslår en så generell och vittomfattande 
normerande regelförändring (lavhävdade marker utgör en stor andel av norra Sveriges 
skogsmarker) bör det först utredas om alla främmande trädslag innebär försämringar i 
lavbetet. Detta verkar mycket tveksamt och en specificering avseende trädslag med motiv till 
regelförändringen bör beskrivas.  

5. Definitionen av främmande och listan på inhemska trädslag. 
Vi anser att Skogsstyrelsens förslag till definition(er) i grunden är bra och tillfyllest.  
 
Listan på inhemska trädslag är i stort sett bra, men vi anser liksom de forskare som 
Skogsstyrelsen hänvisar till i Meddelandet att Sibirisk lärk (Larix sibirica) knappast kan anses 
vara ett inhemskt trädslag. Hänvisningen till att man funnit fossila rester av trädslaget eller att 
det finns strödda förekomster i mellersta Finland känns krystad.  
 
En riktig klassificering av Sibirisk lärk som främmande trädslag skulle inte innebära några 
större negativa konsekvenser för skogsbruket. Vi anser därför att det för förslagens totala 
trovärdighets skull är rimligt att klassificera om Sibirisk lärk till ett främmande trädslag.  

6. Rätt till ersättning. 
Vi anser liksom Skogsstyrelsen att det är viktigt att utreda regelverk och frågeställningar kring 
markägares rätt till ersättning om främmande trädslag p.g.a. lagstiftningen inte får användas. 
Detta är en principiellt viktig frågeställning som bör utredas med förtur. 

7. Invasiva arter. 
Vi anser liksom Skogsstyrelsen att det inte finns någon stark motivgrund till att klassa 
contortatall som en invasiv art. Visst kan contortatall självså sig i begränsad omfattning på 
skogsmark, men sådan sporadisk självsådd är lätt att åtgärda med röjning.  
 
Andra trädslag, som exv. svartgran (Picea mariana) borde kanske få en större 
uppmärksamhet. I sitt hemland Kanada behärskar svartgranen i stort sett alla våtmarker 
medan svartgranen i dag inte växer på våtmarksområden i Norden. Det kan finnas särskild 
anledning att studera dess spridningsbenägenhet. 
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Sammanfattande bedömningar och förslag. 
Vi är sammanfattningsvis positiva till merparten av de föreslagna regelförändringarna. Det är 
positivt att regelverket förenklas och att sakläget tydliggörs med definitioner och listor på 
inhemska trädslag.  
 
Vi anser att de föreslagna regelförändringarna kommer att ge skogsbruket möjligheter att öka 
biomassaproduktionen och på det viset bättre kunna motverka den diskuterade 
klimatförändringen. Regelförslagen ger också bättre möjligheter för skogsbruket att anpassa 
skogsproduktionen till ett varmare klimat.  
 
Vi anser att regelförändringarna, med de undantag och förslag till ändringar som vi föreslår 
ovan, bör genomföras så snart detta är möjligt.  
 
 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 
 
 
Sara von Arnold  Åke Barklund 
Sara von Arnold  Åke Barklund 
Preses   Akademisekreterare och VD 
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