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KunskapsplattformKunskapsplattform

Regeringsuppdrag ”Kunskapsplattform
hållb t b k d k ”om hållbart brukande av skog”

• ”…beskriva utförandet av dagens skogsbruk i relation 
till beslutade mål avseende naturvård och miljö…”

• ”…beskriva möjliga orsaker till de brister som finns…”
• ´”Förslag till åtgärder för en högre måluppfyllelse 

k ll d i ”skall redovisas”



KunskapsplattformKunskapsplattform

”Kunskapsplattformen” visade bl.a. på:
• Skillnader i målbild och uppföljningssystemSkillnader i målbild och uppföljningssystem
• Svag kunskap/förståelse av målnivåer
• Nuvarande Polytaxresultat ger inte tillräckligNuvarande Polytaxresultat ger inte tillräcklig 

vägledning i vad bristerna består i.



Kunskapsplattform
Skogsstyrelsen åtog sig bl.a. att:
• Ta initiativ till en utökad dialog om miljöhänsyn 
• Öka insatserna för tillsyn enligt 30 § SvL
• Öka insatserna för att kvalitetssäkra uppföljningen av 

miljöhänsyn

Myndigheterna föreslog regeringen att:
• Tilldela medel för nyutvecklad rådgivningsinsats

– förverkligas inom Skogriket
– Start 2013 (avvaktar resultat från dialogen)



Kunskapsplattform

Myndigheterna rekommenderade näringen att:
• Ta initiativ till en intern dialog för att ökaTa initiativ till en intern dialog för att öka 

medvetenheten om sektorsansvarets innebörd
• Intensifiera arbetet med att kvalitetssäkraIntensifiera arbetet med att kvalitetssäkra 

fältplanering, traktdirektiv och kommunikationen inom 
avverkningskedjan



Dialog om miljöhänsyn - Avgränsning



Di l iljöhä MålDialog om miljöhänsyn - Mål

• Ökad samsyn om sektorsansvaret
• Utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra 

miljöhänsyn
• Väl kända lagkrav för miljöhänsyn
• Uppföljningssystem som kan utgöra grund för en 

fortsatt utvecklings- och lärprocess

Hög konkretiseringsgrad / tillämpbart i praktiskt 
k b kskogbruk



Dialog om miljöhänsyn - Genomförande

•Naturvård
M k h tt Målbild•Mark och vatten

•Friluftsliv och rekreation
•Kulturmiljöer

Målbilder

Kulturmiljöer
•Översyn 30§ Lagnivån
•Uppföljning MiljöhänsynUppföljning Miljöhänsyn

Information om Bemanning m m: g
www.skogsstyrelsen.se/dialog-miljohansyn



Dialog om miljöhänsyn - Arbetssätt
• Arbete i mindre arbetsgrupper kombinerat med redovisning vid 

större seminarier

• Arbetsgrupperna tar fram förslag för senare förankring och 
beslut

• Arbetsgruppernas medlemmar bidrar genom att förslag 
diskuteras och förankras inom resp org.

• Diskussioner i fält viktig komponent

• Fortlöpande dialog, initialt 1-2 år

• Hög konkretiseringsgrad / tillämpbart i praktiskt skogbruk



Dialog om miljöhänsynDialog om miljöhänsyn 
Angreppssätt…

ANSVAR!

Engagemang

Acceptera

Känna till

Förstå

ä a t



TACK!


