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Från regeringsförklaringen 190910

Ett hållbart och växande skogsbruk bidrar till jobb, tillväxt och klimatnytta. Med levande 

skogar och mångskiftande natur kan den biologiska mångfalden öka.  

Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och regeringen arbetar för att 

stärka äganderätten och hållbarheten i de svenska skogarna. Den skog som staten äger 

ska förvaltas på ett hållbart sätt. 
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Januariavtalet punkt 26

Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. Stärk rättssäkerheten för markägare och företag 
och säkerställ att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och 
brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Anslagen för ersättningar för skyddad mark ska vara 

tillräckliga för detta. Det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare 
främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska 
bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn. Särskilt 
fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. Ansvariga 
myndigheter ska få i uppdrag att föreslå ett nytt och enhetligt sätt att räkna skyddad mark (Hösten 
2019). Utredningar tillsätts om stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd 
av mark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en 
växande cirkulär bioekonomi (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 1 juli 2021). Artskyddsförordningen 
ska ses över för att effektivt och rättssäkert kunna skydda hotade arter och vara tydlig gentemot 
markägare om när man har rätt till ersättning (Utredning 2019-2020. Ny förordning under 2021). Den 
utökade nyckelbiotopsinventeringen återupptas inte
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Sveriges nationella skogsprogram
- ett tvärsektoriellt redskap i skogspolitiken
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Uppdrag skogsprogrammet
-Uppdrag att bistå i genomförandet av det nationella 

skogsprogrammet (N2018/04156/SK)

-Uppdrag att inom ramen för skogsprogrammet, stödja 

regionala dialoger och strategier (N2018/04157/SK)

-Uppdrag att inom ramen för det nationella 

skogsprogrammet, bistå i arbete om internationella 

skogsfrågor (N2018/04154/SK).

-Uppdrag att inom ramen för det nationella 

skogsprogrammet, utveckla rådgivning för ett hållbart 

skogsbruk (N2018/04153/SK).

-Uppdrag att inom ramen för skogsprogrammet, utarbeta en 

sammanhållen och regelbunden statistik om areal 

skogsmark (N2018/04159/SK).

-Uppdrag att inom ramen för det nationella 

skogsprogrammet, genomföra en samhällsekonomisk 

konsekvensanalys av metoden för att skydda värdefulla 

skogar inom Ersättningsmark i Sverige AB 

(N2018/04158/SK).

-Uppdrag att inom ramen för skogsprogrammet, utforma ett 

utbildningspaket för älgförvaltning N2018/04160/FJR)

-Uppdrag att inom ramen för skogsprogrammet, ta fram och 

kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av 

skog (N2018/04152/SK).

-Uppdrag att inom ramen för skogsprogrammet, föreslå 

åtgärder för en jämställd skogssektor( N2018/03100/SK

N2017/01408/SK).

-Uppdrag att inom ramen för det nationella 

skogsprogrammet, redovisa prognoser för växthusgaser till 

och från skog och skogsmark för åren 2021-2030 

(N2018/01213/SK)

-Uppdrag att inom ramen för det nationella 

skogsprogrammet, förbereda och genomföra en 

Skogsakademi för beslutsfattare inom EU 

(N2018/04155/SK).

-Uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, analysera 

effekter av jordförvärvs- och arrendelagstiftningen 

(N2017/04215/J.

-Sprida och kommunicera kunskap om träbyggande

N2017/06073/SK. 
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Vad gör vi nu?

• Strategin ligger fast; dvs vision och fokusområden

• Skogspolitiken ligger fast med två jämställda mål

• Fokus på:

– Växande skogsnäring

– Hållbart skogsbruk

– Goda villkor för företagande

– …..

• Inbjudan till programråd 9 okt – ska vara ”först på bollen”

• Skogskonferens – den stora kick-offen
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Vad ska vi ha programmet till?
• Mål: att i högre grad öka nyttjande av skogens olika ekosystemtjänster 

och bidra till utvecklingen av en växande bioekonomi

• Behov:

– Ett instrument för konflikthantering – ska ge stöd till avvägning mellan 
olika intressen

– Ett tvärsektoriellt angreppssätt i skogspolitiken då skogen berör flera 
intressen

• Med beaktande av:

– Visionen och de fem fokusområdena

– Skrivningar i JA

• …ska vi inom skogsprogrammet våga ta diskussionen – vi måste 
prata om skogen! Dialogen – internationell/nationell/regional i fokus
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Tack!


