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Ska skogen hanteras av en särskild myndighet? Eller är det bättre att lägga in de regionala 

skogsfrågorna i länsstyrelserna? Det har varit en återkommande fråga i Sverige – och det 

var också en återkommande fråga vid Skogsavdelningens möte den 10 april 2014.  

Överläggningsämnet var ”Myndighetsstrukturen kring skogen – nu, då och i framtiden”.  

 

Komplexiteten i skogen har ökat markant, inledde Skogsavdelningens nye ordförande Tomas 

Lundmark. Från 1940-talet fram till 1970-talet handlade det mest om att producera timmer och 

massaved. Sedan dess har antalet intressenter i skogen ökat markant, lägger man ihop alla intressen 

i dag överstiger de med råge hundra procent. Det är naturligt att skogen i dag engagerar fler 

myndigheter, såväl centralt som regionalt, ända ner till kommunal nivå.  

 

– Nu ska jag prata om mitt favoritämne – skogspolitik. 

Så inledde Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman sitt inlägg. Hon berättade att hon 

hade förmånen att sitta med i den utredning som ledde fram till 1993 års skogsvårdslag. 

Skogsbruket hade då börjat ifrågasättas allt mer, kalhyggesdebatten levde fortfarande och det fanns 

en allmän oro för vart skogsbruket var på väg. Det fanns också en irritation inom skogsbruket; 

näringen tyckte det var alldeles för mycket detaljreglering.  

 

Efter tre års arbete föreslog utredningen en helt ny skogspolitik. Den byggde på två jämställda mål, 

skogsproduktion och miljö. Det blev också en tydlig avreglering, frihet under ansvar var parollen. 

Röjningsplikten försvann, liksom gallringsplikt och avverkningsplikt för gammal skog.  

 

Det fanns en oro för hur näringen skulle klara sitt sektorsansvar i den nya friheten, och allt har väl 

inte blivit helt perfekt, menade Monika Stridsman.  

 

Miljöhänsynen i skogsbruket har länge varit ett problem, fortsatte hon. Skogsstyrelsens 

återkommande mätningar har visat på stora brister, men skogsnäringen har inte känt igen sig. Det 

har varit mycket diskussioner kring just mätfrågor, men också om olika målbilder. Vad är god 

miljöhänsyn i skogen – egentligen?  
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För att lösa frågan genomförde Skogsstyrelsen för ett par år sedan ett dialogprojekt. Myndigheter, 

skogsnäring och ideella organisationer diskuterade sig gemensamt fram till vad som är god 

miljöhänsyn i olika situationer. Det blev ett framgångsrikt arbete, som nu håller på att 

implementeras ute i branschen, menade Monika Stridsman.  

 

Vad väntar oss då i framtiden, undrade hon, och gav själv följande svar:  

 EU-arbetet kräver betydligt större samverkan mellan myndigheterna i Sverige. 

 ”En dörr in” kommer starkt. Det är ett system där medborgaren, t.ex. en skogsägare, inte 

ska behöva leta sig fram mellan myndigheter utan automatiskt slussas till rätt instans för sin 

fråga.  

 Myndigheten kommer att få mindre resurser, och måste därför bli effektivare i sin tillsyn. 

 Regeringen har gett grönt ljus för ett Nationellt skogprogram, och det arbetet kommer att 

påverka arbetet med skogspolitiken.  

  

Sverige har en helt unik förvaltningsmodell, sade Lars-Erik Liljelund, tidigare generaldirektör för 

Naturvårdsverket och nu senast vd för Mistra. Vår modell, med självständiga myndigheter och 

relativt små departement, finns i princip inte någon annanstans i världen. Det normala är stora 

departement som styrs direkt av en minister. Vår modell ställer till en del problem i Bryssel – 

delegater från andra EU-länder vet inte vad en svensk myndighetsperson representerar – 

myndigheten eller den svenska regeringen?  

 

Det finns samtidigt ett vanligt missförstånd kring det den svenska modellen, menade han. 

Självfallet styr regeringen över ”sina” myndigheter. Men ministrarna får inte lägga sig i enskilda 

ärenden – då blir det otillåtet ministerstyre. Sedan är det en annan sak att politikerna ofta inte vågar 

lägga sig i myndigheternas arbete…  

 

Det var länge ganska tyst i den svenska skogen, fortsatte han, kanske som en följd av 

certifieringen. Men skogsdebatten tog ny fart med Maciej Zarembas artikelserie i DN 2012. Det 

här har följts upp av Naturskyddsföreningen, som hävdar att Sverige inte alls klarar miljömålen i 

skogen. Det är ett problem att miljömål är svåra att mäta, menade han. Det går alltid att hävda att 

de inte uppfylls. Och så jämförde han med ett citat av Fritiof Nilsson Piraten: ”den som säljer 

gummiband per löpmeter måste ha en god karaktär”. Det är kanske lite samma i skogen. 

Miljöfrågorna kräver tålamod – och karaktär.  

 

Men skogsdebatten kommer säkert klinga av igen, spådde han. Det går i cykler, kanske blir det 25 

lugna år nu…  

 

I EU har Sverige inställningen att vi ska själva bestämma över vår skog – vi är emot en gemensam 

skogspolitik. Det kan vara en farlig inställning, menade han. För även om det inte finns någon 

skogspolitik i EU, så påverkas skogen av en massa andra direktiv, t.ex. art- och habitatdirektivet, 

Natura 2000 och ramdirektivet för vatten. Och ett EU-direktiv är inte bara ord, länderna måste 

implementera dem i sin nationella lagstiftning.  

 

Finland har tagit en helt annan position än Sverige, och bejakar internationellt samarbete kring 

skogsfrågor. Det är bättre att vara med och påverka än att ställa sig utanför, anser de.  

 

Han jämförde med den gemensamma jordbrukspolitiken. Sverige har en dogmatisk, negativ 

inställning och gnäller mest – och får därmed svårt att påverka innehållet.  

 

Han avslutade med en framtidsspaning: De närmaste åren kommer vi att prata allt mer om 

ekosystemtjänster – vad det nu är för något.  
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Sista inlägget kom från Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna och tidigare generaldirektör för 

Skogsstyrelsen och Sida.  

 

– När jag 1990 blev länsjägmästare för Skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län var allt i skogen reglerat, 

inledde hon. Det var föryngringsplikt, röjningsplikt, gallringsplikt och avverkningsplikt för 

gammal skog. Vi hade en skogsvårdsavgift som delades tillbaka till skogsbruket i form av 

statsbidrag för dikning, vägbyggen m.m. Naturvården fanns med i skogsvårdslagen, men den var 

inte alls så framträdande som i dag.  

 

Vi hade Skogsstyrelsen, som var en central expertmyndighet, och 21 självständiga 

skogsvårdsstyrelser, med länets landshövding som ordförande. Visst fanns det ett långtgående 

samarbete med länsstyrelserna, men det var ibland lite knöligt, det var ofta helt olika 

myndighetskulturer. 

 

1994 fick vi den nya skogspolitiken, och samtidigt blev jag generaldirektör för Skogsstyrelsen. Ett 

stort internt förändringsarbete satte igång och det blev stort lyft för miljökunnandet.   

 

1999 kom Grönare Skog, en kampanj för att praktiskt genomföra den nya skogspolitiken. Den kan 

ses som en fortsättning på utbildningskampanjen Rikare Skog, som syftade till att öka 

integrationen mellan skogsskötsel och naturvård.  

 

1996 sjösatte skogsvårdsorganisationen en ny organisation, de 21 skogsvårdsstyrelserna blev 11 

regioner. Samtidigt halverades personalstyrkan, huvudsakligen reducerades den administrativa 

personalen. Distrikten behölls i princip intakta.  

 

I mitten av 1990-talet föreslog Regionberedningen att skogsvårdsstyrelserna skulle inlemmas i 

länsstyrelserna. Förslaget föll som tur var, utom på Gotland.  

 

– Under min efterträdare Göran Enanders tid blev Skogsstyrelsen en samlad enmyndighet, som är 

det normala i staten i dag.  

 

Nu till nutid. År 2012 lade förre generaldirektören Mats Sjöstrand fram utredningen ”Statens 

regionala förvaltning”. Han föreslog att Skogsstyrelsens regionala verksamhet skulle föras över till 

länsstyrelserna. Nuvarande organisation är oklar för skogsägaren, menade han. Vilken myndighet 

ansvarar för vad? Det gällde speciellt naturvård och kulturminnesvård, men även 

landsbygdsprogrammet och viltförvaltning. Alla miljökvalitetsmål ligger under länsstyrelsen utom 

”Levande skogar”, som ligger hos Skogsstyrelsen, menade Sjöstrand. Skogen är viktig för länens 

utveckling. Skogsstyrelsens kompetens behövs därför inom länsstyrelsen – och länsstyrelsens 

kompetens behövs i skogen.  

 

Men nu blir det inte så här – regeringen har inte ”köpt” Sjöstrands förslag. Samtidigt har det 

tillsatts en ny utredning som ska se över myndighetsstrukturen inom miljöområdet – dock endast 

de myndigheter som ligger under miljödepartementet. Det är lite konstigt, menade, menade Maria 

Norrfalk. För det är många myndigheter som påverkar skogen: Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Havsmyndigheten, för att nämna de vars regionala 

verksamhet samordnas via länsstyrelsen, och så Skogsstyrelsen. Den nya utredningen ska bara se 

på Naturvårdsverket och Havsmyndigheten, vilket känns otroligt snävt, menade hon. Speciellt som 

regeringen samtidigt sätter igång arbetet med ett Nationellt skogsprogram, där just helhetssyn lyfts 

fram som en ledstjärna. Alla ska vara med, allas åsikter ska höras. Hon avslutade med en lakonisk 

kommentar: 

– Efter 25 år i statens tjänst vet jag att inget avstånd är så långt som mellan två departement!   
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Vid den efterföljande debatten lyftes en mängd frågor, bland annat:  

 Är det staten som styr myndigheterna eller myndigheterna som styr staten?  

 Behövs en speciell myndighet för skogen? Skogen blir ju allt mindre viktig i den svenska 

ekonomin – skogsbruket och skogsindustrin svarar i dag tillsammans för knappt två procent 

av Sveriges BNP?  

 Vilken roll har kommunerna i skogsfrågor?  

 Utbildningskampanjerna Rikare Skog och Grönare Skog var mycket framgångsrika i att 

sprida kunskaper till skogsägarna. Planeras någon liknande kampanj på temat 

”ekosystemtjänster i skogen”?  

 Länsstyrelserna är i dag ett ”avvägningsinstrument” mellan olika samhällsintressen. Är det 

då bra eller dåligt att skogen inte ingår i länsstyrelsernas ansvarsområde?  

 Att arbeta med skog är att arbeta med människor. Det finns en tendens att Skogsstyrelsen 

lyfter fram det som är dåligt i skogen, till exempel vad gäller miljöhänsyn. Det är inte så 

klokt om man ska få med sig människor, beröm är mycket effektivare.  

 Överimplementerar Sverige EU:s direktiv – som när Art- och habitatdirektivet nyligen 

”flög in” i skogsvårdslagen? 

 

 

 


