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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) remissvar (D.nr. N2006/6984/ 
HUB) till ”Mervärdesskog” (SOU 2006:81) - från Skogsutredningen (N2004:12).   
 
Skogen är viktig för Sverige. Skogsbruk och skogsindustri har stor ekonomisk betydelse 
och ger en stor del av landsbygdens sysselsättningsunderlag. Skogen är också en 
väsentlig del av vår kulturella identitet och bjuder på stora naturvärden och värdefulla 
upplevelser. Därför ligger det ett egenvärde i den breda politiska enighet som råder i vårt 
land om den svenska skogsmodellen. Den bygger på ett varierat och brett ägande med 
hundratusentals aktörer som brukar sin skog på lite olika sätt gällande både produktion 
och hänsyn till miljö- och sociala värden, vilket ökar mångfalden. Detta står i tydlig 
kontrast till merparten av jordens länder där skogen normalt ägs – och många gånger 
missköts – av staten. 
 

Övergripande synpunkter 
Utredningsdirektivets ansats är att ”Skogspolitikens grunder ligger fast” vilket vi anser 
är klokt av flera skäl. Sverige har under de senaste årtiondena övergått från ett tydligt 
produktionsinriktat skogsbruk till ett skogsbruk där effektiv produktionen och 
miljöhänsyn balanseras. Detta har skett med en fortsatt acceptabel lönsamhet utan exv. 
Nordamerikas byråkratiserade och överreglerade tillståndsprövning av skogsbrukandet. 
Konceptet ”frihet under ansvar” och en väl fungerande dialog mellan skogsbruk, 
myndigheter och naturvårdsorganisationer har varit ett framgångskoncept som är ovanligt 
internationellt. Detta arbetssätt bör utvecklas vidare till fromma såväl för den förnybara 
produktionen som miljön.  
 
Vi är vidare positiva till utredarens syn på den förnyelsebara virkesproduktionens 
möjligheter att bidra med materiella nyttigheter till fromma för miljön. De svenska 
skogarna producerar varje år uthålligt, med solens hjälp, råvara till miljövänliga 
energisnåla och återvinningsbara trä- och pappersprodukter samt värme och el. Denna 
produktion har varit och är grunden för hela den stabila svenska skogsbranschen som 
direkt sysselsätter ca 100 000 personer och indirekt många fler. Skogsproduktionen är bra 
för den svenska ekonomin, för sysselsättningen i hela Sverige men även för det svenska 
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miljöarbetet. Odlingens idé är att koncentrera markens produktionsförmåga till 
eftersträvade växter – i skogsbrukets fall önskade träd – varvid övriga organismer i 
omedelbar närhet undertrycks. I skogslandskapet är det därför en fråga om att balansera 
olika intressen och utveckla såväl produktions- som naturvårdsmetoderna. Det är viktigt 
att detta synsätt genomsyrar det fortsatta arbetet med att utveckla skogspolitiken.  
Utredningen förutskickar ökad gödsling och dikning och mer användning av främmande 
trädslag för att öka produktionen. Då ny tillämpning i praktiken – i och för sig inom 
gällande lagar – förmodas ändra balansen mellan virkesproduktion och miljöhänsyn bör 
konsekvenserna analyseras och värderas vid olika grad och utförande av dikning resp. 
omfattning av införda främmande trädslag liknande den MKB som sker vid gödsling. 
 
Vi anser dock att utredningen inte i tillräcklig omfattning beaktar att skogspolitiken är en 
del av det totala politik-komplex som påverkar skogsbruket och dess förutsättningar. 
Andra områden som skattepolitik, miljöpolitik, energipolitik, transportpolitik m.fl. 
lagstiftningsområden har många gånger en väl så stor påverkan som just skogspolitiken. 
Därför borde det totala politik-komplexet ha  belysts mer för att på en bredare grund 
kunna ge förslag till ändringar i den utredda skogspolitiken.  
 
Vi anser vidare att Skogsutredningen inte i tillräcklig omfattning har penetrerat, belyst 
och lagt förslag avseende den skogliga forskningen och kompetensförsörjningen. Det kan 
inte nog betonas att en bra forsknings- och kompetensförsörjningskapacitet har varit en 
viktig del i Skogssveriges förmåga att kontinuerligt, i internationell konkurrens, både 
hävda oss ekonomiskt och inom många områden (exv. naturvård) kunnat leda 
utvecklingen. Den skogliga forskningen har i alla tidigare skogspolitiska utredningar, 
liksom i denna, varit en betydelsefull bas att hämta kunskap från. Under senare år har det 
uttryckts farhågor från forskarsamhället och från svenskt skogsbruk att bl.a. den 
tillämpade forskningen har fått sämre möjligheter att verka. Mycket lite av denna 
diskussion syns tyvärr i utredningens skrivningar.  
 
Vi konstaterar att utredningens direktiv inte innefattade utbildningsfrågorna. Kompetent 
personal är avgörande för att kunna leva upp till de viktiga mål som skogsnäringen getts i 
samhället. Det gäller att tidigt väcka ungdomars håg för skogsbranschen, alltifrån 
satsningar på skolskogar i grundskolan, moderna läromedel och lokal samverkan med 
näringen, till väl rustade naturbruksgymnasier och vidare väl utrustade universitet och 
högskolor. I hela utbildningssystemet behöver biologiämnet tydligare profileras mot 
kunskaper om och förståelse för den gröna cellens funktion, för växandet. Vår 
uppfattning är därför att det nu behövs en bred utredning om den tillämpade 
skogsforskningen och näringens kompetensförsörjning. 

Synpunkter på utredningens ”förslag och ställningstagande” 

1. Skogspolitikens mål. 
Vi ställer oss bakom förslaget till omformulering av SVLs portalparagraf. 
 
Utvecklingen av portalparagrafen där ordet ”förnybar” infogas förtydligar 
skogsproduktionens miljödimension och ändringen placerar virkesproduktionen jämställt 
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med andra insatser för att skapa ett uthålligt samhälle. I ambitionen att jämställa miljön 
med virkesproduktionen i en klok balans, vill vi liksom utredaren peka på ”det faktum att 
produktionsmålet i stor utsträckning saknar konkretiseringar…”.  
Vi stödjer vidare utredaren i ”…att den nuvarande skogspolitiken lämnar ett stort 
utrymme för åtgärder i syfte att öka virkesproduktionen.”. Vi vill emellertid påpeka att 
det samtidigt finns hinder för högre produktionsambitioner vilka skulle kunna undanröjas 
utan att miljöambitionerna minskar. Två exempel är: 

• Även om det idag är tillåtet att dikesrensa är tillämpningen / tolkningen av 
lagstiftningen sådan att den hindrar verksamheten, genom att skogsägare är rädda 
för att göra fel och ofta tror att det är förbjudet trots att så inte är fallet. Vill vi ha 
mer dikesrensning - utredaren vill det - måste regelverk och tillämpning från 
myndigheternas sida förändras och göras mer praktiskt tillämpbara. 

• Utredaren mer eller mindre avfärdar s.k. intensivodling - gödsling även av 
ungskog - eftersom hon inte anser att sådan skogsproduktion är förenligt med 
svensk skogspolitik. Samtidigt föreslår hon att man skulle kunna skogsodla 
nedlagd åkermark för att öka virkesproduktionen. Skulle man då inte kunna 
bedriva intensiv virkesproduktion på åkermarken – vilken tidigare varit brukad 
ännu intensivare – utan att detta står i strid med den svenska skogspolitiken? Vi 
anser att denna fråga bör övervägas ytterligare.   

  
Slutsatsen är att det behövs en översyn av regelverket – där man i samverkan med 
skogsbrukets och naturvårdens intressen - skulle gå igenom vad i politiken och 
lagstiftningen som i onödan hindrar eller försämrar möjligheterna till en högre 
virkesproduktion med beaktande av att naturmiljön inte avsevärt påverkas negativt.  

2. Skog, klimat och energi. 
Vi ställer oss bakom förslaget att Skogsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett 
underlag om skogsskötsel som gagnar skogens roll som producent av råvara.  
 
Vi vill dock inte begränsa detta uppdrag till ”…för bioenergiframställning, …..” utan 
anser att all biomassa som produceras i skogen – även den som sedan nyttjas för 
försågning och papperstillverkning på ett positivt sätt bidrar till uppfyllelsen av 
klimatpolitiska mål. Ökad användning av trävaror och papper på bekostnad av de ändliga 
och i tillredning och förädling fossilenergikrävande alternativen är positivt. Plaster av 
förädlad olja ger vid destruktion CO2 tillskott och metaller och betong drar mycket energi 
i förädling och tillredning. Vi ställer oss bakom ambitionen att trädbränslestatistiken 
måste förbättras och att ansvariga myndigheter för detta arbete bör vara Skogsstyrelsen 
och SCB (ev. även energimyndigheten), eftersom sådan statistik är viktig bl.a. för den 
övergripande infrastrukturutvecklingen på bioenergiområdet.  
 
Vi tillstyrker vidare den föreslagna översynen av gränserna för fjällnära skog och 
svårföryngrad skog. Dessa båda begrepp togs fram i en annan tid och med helt andra 
syften än det gränserna idag används för. Gränserna är gravt otidsenliga och med ny 
kunskap och en utvecklad skogsvårdslagstiftning i andan ”frihet under ansvar” bör det 
utredas om denna typ av ”gränser” behövs och hur de så fall skall utformas.   



 4

3. Ökad virkesproduktion. 
Vi tillstyrker utredarens förslag att Skogsstyrelsen tillsammans med skogssektorn 
tar fram konkretiseringar av produktionsmålet.  
 
Vi anser vidare - som nämnts ovan - att det är lika viktigt att undanröja onödiga hinder (i 
exv. lagstiftningen) för en ökad virkesproduktion som att sätta upp nya mål för 
skogsproduktionen. Därför bör Skogsstyrelsen ges i uppdrag att även se över de hinder 
för en ökad produktion som finns i skogsvårdslagstiftningen och i annan lagstiftning. 

4. Former för skogens brukande. 
Vi stödjer utredarens syn att det är oförenligt med skogspolitikens princip om 
”frihet under ansvar” att tillåta eller förbjuda vissa skogsbruksmetoder.  
 
Vi stödjer också utredaren i slutsatsen att den nuvarande skogsvårdslagstiftningens 
minimikrav på viss virkesproduktion (i de allmänna råden uttryckt som massaslutenhet) 
är bra och skyddar skogen mot avarter med avseende på huggningsingrepp och mot ett 
rent exploaterande skogsbruk.  
 
Det är också viktigt att kommande lagstiftning lägger fast att skogsvårdslagstiftningen 
inte i grunden är ett hinder mot andra avverkningsformer än trakthyggesbruk, vilket 
ibland hävdats i debatten.   

5. Röjning. 
Vi motsätter oss av principiella skäl utredningens förslag - att en röjningsplikt skall 
införas om inte det nationella sektorsmålet avseende röjning nås senast år 2010. 
 
Att röja i skogen är en av de viktigaste åtgärderna under skogens omloppstid för att 
åstadkomma en god ekonomi. Medan återbeskogning efter avverkning av de flesta 
betraktas som en avverkningskostnad, uppfattar många röjningen som en kostnadspost 
utan koppling till en tydlig intäkt. Men utan en väl gjord röjning kommer kostnaderna 
redan vid första gallringen att bli höga av flera skäl: 

• Medelstammen vid gallring blir lägre i ett dåligt röjt bestånd och man får därför 
en betydligt högre upparbetningskostnad per kubikmeter än i det röjda beståndet.  

• Det är ofta nödvändigt att göra en underröjning före gallring i ett tidigare oröjt 
bestånd för att överhuvudtaget kunna klara av att gallra med dagens system. 
Kostnaden för underröjning är ofta lika stor som om beståndet röjts 10 år innan 
gallringen. 

• Utan en ordentligt utförd röjning förloras möjligheten att kunna spara de kvalitets- 
och produktionsmässigt bästa stammarna för gagnvirkesproduktion. Därför 
kommer man i det oröjda beståndet att bli tvungen att vid gallringsingreppet satsa 
på de förväxande – normalt kvalitetsmässigt sämre - träden eftersom de träd som i 
grunden hade bäst förutsättningar för en värdefull virkesproduktion redan är 
undertryckta eller utkonkurrerade av de förväxande träden s.k. vargar. 

 
Sammantaget innebär detta att oröjd skog blir mindre värdefull både för skogsägaren och 
för samhället än en väl röjd skog. 
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Även om ovanstående skäl att röja är goda innebär det inte att av staten anbefalld 
röjningsplikt med nödvändighet är en bra lösning. Varför skall lagstiftaren tvinga på en 
företagare, en i och för sig kalkylmässigt god lösning i skogsbruket när staten inte har 
sådana tvångsregler i övriga branscher? Principen bör vara att företagaren / skogsägaren 
gör valet själv, men erbjudas råd av Skogsstyrelsen m.fl. inför sitt val. 
 
Utredningen SUS 2001 som Skogsutredningen har hämtat många av sina faktaunderlag 
ifrån beskriver dessutom att det inte var lagtvånget explicit som gjorde att man under 
1980-talet lyckades få upp röjningsarealerna / ambitionerna i Sverige. Det beläggs istället 
att det var många skriftliga och muntliga råd och påstötningar som då höjde 
röjningsarealerna. Dåvarande Skogsvårdsstyrelserna hade större resurser än den 
nuvarande Skogsstyrelsen har till förfogande, samtidigt som man lade betydligt större 
fokus på röjningsfrågan under 1980-talet än vad myndigheterna gjort under 1990-talet 
och fram till nu. Den skogspolitiska slutsatsen av detta borde vara att Skogsstyrelsens 
rådgivning ges större resurser, antingen genom ökad medelstilldelning eller genom 
omprioritering till röjning inom ramen för givna rådgivningsresurser. En plikt att röja är 
principiellt tveksam och dessutom effektiv bara om resurserna för rådgivning om rätt 
utförd röjning är tillräckliga. 

6. Skog och klövvilt. 
Vi instämmer i skogsutredarens syn att ”Samhället kan inte acceptera att …en tät 
viltstam leder till att betydande virkesvärden förstörs”.  
 
Vi tycker därför det är synd att utredaren hänskjuter hela denna problematik till den 
parallellt pågående utredningen om ett nytt älgförvaltningssystem. En mer offensiv 
hållning i denna under senaste 25 åren hett debatterade fråga hade varit klargörande. Nu 
blir det som tidigare att frågeställningen hänskjuts till en senare utredning utan förslag till 
aktiv handling från föreliggande utredning. De på många håll stora älgstammarnas 
negativa påverkan på virkestillväxten, men framförallt på virkeskvaliteten är väl 
dokumenterat. 
 

7. Utarmning av biologisk mångfald. 
Vi instämmer i utredarens slutsats att ”Miljömålsrådets nästa fördjupade 
utvärdering inväntas innan nya konkreta åtgärder föreslås”. 
 
Detta får naturligtvis inte hindra aktivt miljöarbete fram till utvärderingstillfället. 
Tidigare utvärderingar som exv. SUS 2001 visar att aktiviteterna är på god väg och i rätt 
riktning, men att det tar tid innan effekterna på den biologiska mångfalden i 
skogslandskapet kan mätas. Det är vidare angeläget att skogsskötselmodeller och 
naturvårdsåtgärder för att såväl restaurera som nyskapa förutsättningar för biologisk 
mångfald fortsätter att utvecklas. Det är bland annat viktigt att klarlägga olika metoders 
funktionalitet under skiftande förhållanden, så att avsedd effekt kan nås till lägsta 
kostnad. 
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8. Skogens vatten. 
Vi stödjer utredningsförslaget att se över SVL § 30 så att exv. genomförandet av 
vattendirektivet i skogsbruket underlättas och inkorporeras i 
skogsvårdslagstiftningen.  
 
Vattenfrågorna har varit och är viktiga i Skogsstyrelsens och skogsbrukets agerande 
under lång tid. En översyn av 30 § kan därför ses som en korrigering av tidigare goda 
ambitioner, särskilt mot bakgrund av Vattendirektivet och dess införande i svensk 
lagstiftning. Det är viktigt att skogens vattenfrågor inte får en separat, fristående 
lagstiftning utan att dessa frågor kan hanteras av Skogsvårdslagen och Skogsstyrelsen på 
samma sätt som öviga miljöfrågor i skogen idag hanteras. Särskilt viktigt är det att 
principen att skogsbrukaren bara skall behöva ha kontakt med en myndighet i alla 
skogliga frågor behålls. 
 
Det är emellertid svårt att ta ställning till revideringen av föreskrifterna till SVL § 30 när 
inte utredaren pekar på vad revideringen skall innehålla, utan ger Skogsstyrelsen ett fritt 
mandat för revideringsarbetet. Här förutsätter vi att revideringen görs i nära samarbete 
med skogsbrukets företrädare för att undvika en lagstiftning som lägger hinder för aktivt 
och klokt brukande av skogen.    

9. Former för skydd av skogen. 
Vi instämmer i utredarens syn att nuvarande skyddsformer för skog fungerar väl. 
 
Vi tycker liksom utredaren att man borde öka möjligheten att bejaka skogsägarens goda 
vilja i detta sammanhang. Forskning om och försök med nya förvaltningsformer för 
skydd av skog skulle kunna lyftas fram mer. Internationella erfarenheter om exv. 
konkurrensutsatta medel för naturvård (markägarna får "tävla" om lägsta pris för given 
naturvårdsinsats) borde inhämtas, etc. Kanske skulle detta leda till en större 
nyttomaximering för given insats – mätt som kostnader för staten - än den nuvarande 
modellen där myndigheterna utser de prioriterade objekten och sedan betalar vad de 
kostar, utan att se vad insatta medel skulle kunnat ge om prioriteringen av objekt gjorts 
annorlunda. Det är vidare viktigt att forskning kring dessa frågor ges möjlighet att pröva 
former för skydd av skogen mm. utan att hindras av gällande lagstiftning. 

10. Frivilliga avsättningar. 
Vi motsätter oss utredarens förslag om att frivilliga avsättningar bara skall få 
räknas som sådana om den avsatta arealen i plan är målklassad som antingen NO- 
eller NS-skog. 
 
Ett sådant avsteg från ”frihet under ansvar”- konceptet riskerar att slå tillbaka på de 
frivilliga ambitioner som skogsägarna idag bidrar med. Varför skulle inte ett frivilligt 
avsatt alkärr på en fastighet utan skogsbruksplan få räknas? Det viktiga bör vara att 
arealen skog med höga biologiska eller sociala värden utvecklas positivt – inte att 
myndigheten i detalj för det enskilda objektet känner till och registerhåller kunskapen om 
avsättningarna. Risken är att markägaren av rädsla för att den frivilligt avsatta skogen 
skall formaliseras avstår ifrån att berätta om frivilligt avsatt skog på fastigheten. 
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Konceptet med frivilligt avsatt skog har varit en stor framgång, särskilt sett i ett 
internationellt perspektiv där sådant sällan förekommer. Riskera inte detta 
framgångskoncept genom att formalisera det frivilliga! 
 
Det går alldeles utmärkt att i relativt billiga stickprovsinventeringar få ett bra grepp, 
kanske t.o.m. ett kvalitetsmässigt bättre grepp om de frivilliga arealernas förekomst, 
värden och uthållighet än i ett formellt register. Detta har bl.a. visats i SUS 2001, där en 
sådan undersökning gjordes. Kostnaden för att i Skogsstyrelsen upprätta ett formellt 
register skulle bli stor och det byråkratiska krånglet avsevärt, till vilken nytta? Det borde 
vara bättre att satsa dessa resurser på formella avsättningar och skötsel av dessa, på 
rådgivning om frivilliga avsättningar och på rådgivning för att skapa bättre generell 
miljöhänsyn (se nedan). Vårda skogsägarnas frivilliga ambitioner! 

11. Kulturmiljövärden i skogen. 
Kulturminneslagen behöver ses över. Markägare som har många fornminnen på 
sina marker bör kunna ges intrångsersättning liknande de som finns för 
naturvärden. 
 
Kulturmiljövärdena är uppenbarligen ingen huvudpunkt i utredningen vilken hänvisar till 
en pågående översyn inom RAÄ av de allmänna råden till Kulturminneslagen. Vår 
uppfattning är att detta inte räcker, också själva lagen bör ses över. Vissa typer av 
fornlämningar förekommer mycket frekvent, andra är otydliga och Kulturminneslagen 
ger inte alltid vägledning på ett sådant vis att markägaren i praktiken kan agera på ett 
säkert sätt. De sanktionsavgifter som föreslås bör om de införs föregås av en lagöversyn. 

12. Utveckla generell miljöhänsyn. 
Vi stödjer utredarens förslag att genom en satsning på kompetenshöjning förbättra 
den generella miljöhänsynen i skogsbruket. 
 
Skogsstyrelsen har i analyser kommit fram till att ca hälften av de underkända objekten 
skulle ha kunnat bli godkända om rätt prioritering av hänsynen på avverkningsobjekten 
tagits utan att därför större volymer skulle behöva lämnas kvar på och intill hygget. Här 
har skogsägarens ambitioner inte varit för låga, men kunskapen om vilken hänsyn som 
ger mest nytta har saknats. Därför finns det en stor potential i kompetenshöjande insatser.  
 

13. Skogens sociala värden. 
Vi stödjer i princip utredarens förslag, men tycker samtidigt att förslagen ingår i 
myndigheternas ordinarie verksamhet utan att påstötningar från politiskt håll 
behöver tillskapas. 
 
En känsla insmyger sig att ”skogens sociala värden” har blivit ett överakademiserat 
uttryck för det självklara som varje svensk känner till, nämligen att skogen är en 
fantastisk miljö att vistas i – om man väl tar sig tid och omak att göra det. Rätten att 
vistas i andras skog och att till viss del nyttja skogens olika nyttigheter (som exv. bär och 
svampplockning) är skyddad i allemansrätten och detta är ingen nyhet. 
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Skogsvårdslagstiftningen skall bl.a. se till att  skogsbruket inte i onödan våldför sig på 
den natur som människor har en grundlagsskyddad rätt att vistas i.  
 
Myndigheternas övriga insatser inom området borde inriktas på att tillgängliggöra alla de 
mer än 25 miljoner hektar skog (med de nya föreslagna definitionerna) som finns i 
Sverige. I vårt land har vi gott om skog för rekreation men få människor som nyttjar den. 
Skogens sociala värden i Sverige handlar därför i huvudsak enligt vår syn inte om att 
anpassa skogsbruk för friluftsliv och rekreation, utan att få människor att utnyttja den 
enorma potential skogsmark som redan finns tillgänglig. Informera om den 
bakomliggande skogen vid rastplatser längs vägarna, skapa stigar med information, m.fl. 
åtgärder som tillgängliggör skogen för dom som idag kanske inte har så mycket 
anknytning till skogen och skogsbruket och som därför inte ”vågar” ge sig ut i den gröna 
och för en del skrämmande omgivningen.   
 
Vi tror vidare – liksom utredaren – att skogsbruket i de tätortsnära miljöerna särskilt bör 
anpassas för att attrahera till besök. I dessa, kanske 1 % av den totala skogsmarksarealen, 
görs en absolut majoritet av skogsbesöken och här skulle privata berörda skogsägare 
kunna anpassa sitt skogsbruk till friluftslivet om incitament i form av ekonomiskt stöd 
kunde tillskapas. Skogliga friluftsavtal skulle kunna tecknas i likhet med de idag flitigt 
och framgångsrikt använda naturvårdsavtalen. Ibland är skogsområden skötta med 
naturvård och biologisk mångfald som mål, även attraktiva för friluftslivet, men ibland 
inte. Naturvårdsskogsbruk och friluftsskogsbruk är inte detsamma. 

14. Den nya Skogsstyrelsen. 
Den myndighet som har det huvudsakliga ansvaret för brukandet av svensk skog, 
där en stor del av Sveriges industrikapacitet har sin grund, liksom en mycket viktig 
del av medborgarnas både arbetstillfällen och fritidssysselsättning bör ledas av en 
politiskt sammansatt styrelse med fullt ansvar och fulla befogenheter. 
 
Delvis som ett resultat av skogsutredningens tidigare snabbutredda delbetänkande har den 
tidigare Skogsvårdsorganisationen med en central Skogsstyrelse och 10 regionala 
Skogssvårdsstyrelser med många myndighetschefer nu ombildats till enmyndigheten 
Skogsstyrelsen. Denna nya myndighet har potentiellt en enhetligare myndighetshantering 
men också en betydligt större samlad makt. Därför föreslog utredaren i delbetänkandet att 
Skogsstyrelsen skulle få en beslutande och policyskapande styrelse som fattar viktigare 
beslut och tar viktiga policyfrågor. Så har ännu inte blivit fallet. 
  

15. Skogsvårdslagen och måluppfyllelsen. 
Vi anser liksom skogsutredaren att det är bra om den s.k. rådgivningsnivån 
diskuteras och tydliggörs. Inom inget annat politikområde finns en rådgivningsnivå. 
Behövs en sådan? 
  
Skogsvårdslagens miniminivå är självklar. Lagstiftningsnivå finns inom i stort sett alla 
politikområden, men hur motiveras en rådgivningsnivå? Den skogliga myndigheten och 
även skogsbrukets olika intresseorganisationer skall självklart ge goda råd som 
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sammantaget leder till att agerandet i genomsnitt blir betydligt bättre än lagnivån. Att så 
blir fallet bygger ju för övrigt skogspolitikens grundansats på – att skogsbrukets agerande 
på en viss andel av arealen blir betydligt bättre än lagnivån och att detta sammantaget gör 
att skogsbrukandet når upp till skogspolitikens samlade ambitioner. Men samtidigt ser 
ambitionerna hos olika skogsägare olika ut. En skogsägare kanske har betydligt högre 
ambitioner än lag- och ev. rådgivningsnivåer när det gäller skogsproduktionen, men 
kanske inte vill göra mer än vad lagen föreskriver på naturvårdssidan. En annan 
skogsägare tycker tvärtom att lagnivån när det gäller produktionen räcker mer än väl, 
men skulle kunna tänka sig betydligt högre ambitioner på naturvårdssidan. Båda 
skogsägarna borde i princip ha rätt till en anpassad rådgivning – för sina behov och 
ambitionsnivåer - men på vilket sätt bidrar en fastslagen ”rådgivningsnivå” till att höja 
skogsägarens engagemang?  
 

16. De skogsrelaterade ägoslagen. 
Vi tillstyrker förslaget om ny ägoslagsindelning av den svenska skogsmarken, men 
vill poängtera vikten av att eventuellt aktivt brukande av idag impedimentmarker 
föregås av en miljöanalys. 
 
Förslaget innebär att det som allmänheten kallar skog också i lagstiftningssammanhang 
blir skog. De flesta ser den skogbevuxna myren som skog, vilket inte är fallet i svensk 
lagstiftning idag. Dessutom ansluter de föreslagna definitionerna till internationell praxis 
och FAOs definitioner, vilket kommer att förenkla kommunikationen och jämförelsen 
länder emellan. Skogsstyrelsen bör ges i uppdrag att utveckla förslaget vidare och ta fram 
nya tillämpningsföreskrifter avseende eventuellt brukande av de nya skogliga ägoslagen.    
 

17. SMÖR och planplikt. 
Vi stödjer avskaffandet av SMÖR (Skogs- och MiljÖ Redovisningarna) men anser 
inte att ett återinförande av plantvång är förenligt med skogspolitikens ”frihet 
under ansvar”.  
 
SMÖR har hittills varit en paragraf som funnits på pappret utan tillämpning i terrängen 
eller i Skogsstyrelsens verksamhet. SMÖR är därför redan idag redundant och tillför 
inget av värde skogspolitiskt.  
 
Ett återinförande av plantvånget skulle varken gynna produktions- eller miljöfrågorna, 
som vi ser det. Varje större eller medelstor skogsägare med ambitioner har redan idag en 
ändamålsenlig plan för sin verksamhet och en likriktning av innehållet i planen kan 
knappast gynna ett diversifierat skogsbruk. För de mindre skogsägare som inte tycker sig 
ha behov av en plan finns det ingen anledning att tvinga på dessa ett dokument som man 
varken vill ha eller nyttja. Plantvång skulle idag skapa onödiga kostnader och byråkrati 
förutom att det är otidsenligt och går emot skogspolitikens princip med ”frihet under 
ansvar”.   
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18. EU och skogspolitiken samt andra frågor med internationell 
anknytning. 
Vi stödjer skogsutredarens ambitioner att Sverige skall ta fram ett mer strategiskt 
tänkande avseende skogliga frågor i såväl EU-perspektivet som globalt samt inrätta 
ett skogligt Forum i regeringskansliet.  
 
Vi har ett delansvar för ökad virkesproduktion i världen och ett direkt ansvar för den 
biologiska mångfalden i Skandinavien, men vi har också ett ansvar för den internationella 
skogspolicydiskussionen eftersom vi omvittnat är en av världens mest framgångsrika 
skogsnationer.  
 
Utredningen konstaterar att ….”många skogspolitiska frågor har också tydliga 
internationella och ibland även globala dimensioner” ….samt att detta ….”bör 
avspeglas i att Sverige i internationella sammanhang där skogspolitiska frågor dryftas 
framför tydliga ståndpunkter”. Vi är av samma uppfattning, liksom att vår 
”skogspolitiska röst har blivit svagare internationellt under senare år”.  
 
Det är utan tvekan bekymmersamt att en viktig och framgångsrik skogsnation som 
Sverige, har en svag och splittrad röst i internationella fora. Dels måste vi kunna 
”försvara” vår svenska modell mot internationella politiska åtgärder som kan leda till 
omfattande subventioner, handelsregleringar och / eller tvångsåtgärder i sättet att sköta 
skog vilket tyvärr dominerar mycket av den internationella skogspolitiska diskussionen. 
Dels bör vi med en stark röst också kunna förklara och ”sälja” den svenska modellen till 
andra där så är relevant. Utredningen påpekar dock korrekt att svenska skogsförhållanden 
vad gäller ägande, kunskapsnivå,  ekologi och historia är ovanliga internationellt sett.  
 
Utredningens skrivningar är belysande: ”även aktörer inom EU menar att det svenska 
agerandet i skogspolitiska frågor är förvånansvärt beskedligt och otydligt”, eller som 
flera deltagare i det internationella symposium som utredningen organiserade i Östersund 
hävdade ”att höga förväntningar på tydliga svenska ståndpunkter numera ofta kommer 
på skam”. Vidare har utredaren efter kontakter med Sida intrycket att ”skogens och 
skogsbrukets roll under senare år har haft en mer undanskymd plats i det svenska 
biståndsarbetet än tidigare”.  
 
Några positiva faktorer som kan förbättra situationen nämns dock, exempelvis de s.k. 
branschsamtalen mellan regeringen och skogsnäringen samt Skogsstyrelsens förstärkning 
av sin internationella enhet.  Utredaren ger två rekommendationer: 
 
- En strategisk handlingsplan för det fortsatta arbetet med internationella skogliga 
frågor bör utarbetas. 
 
- Ett forum för förankring av skogliga EU-frågor och andra internationella 
skogsfrågor bör tillskapas i regeringskansliet. 
 
I princip håller vi med om dessa rekommendationer men tyvärr utvecklar inte utredaren 
dem vidare. En strategisk handlingsplan bör utgå från några klara målsättningar kring 
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vilka samstämmighet råder bland de svenska aktörerna. Ett mål kan vara ”att försvara och 
sälja” vår svenska skogsmodell inom internationella fora varvid en handlingsplan bör 
utarbetas för detta. 
 
Ett allsidigt sammansatt ”forum”, inom regeringskansliet med huvudansvaret för 
internationella skogsfrågor, är ett utmärkt förslag. Förutom närmast berörda departement, 
JD, ND, MD och UD, bör ett brett deltagande från olika skogsintressenter sökas. Vidare 
är det, som också utredaren påpekar, nödvändigt att kraftigt förstärka kapaciteten för, och 
nivån på, handläggning av dessa frågor inom departementen. En skoglig talesperson med 
Ambassadörs rang skulle tydligt markera ute i världen den vikt Sverige numera lägger 
vid skogsfrågorna. 
 
Vi finner ändå att två väsentliga aspekter saknas i utredarens förslag om hur Sveriges 
internationella skogliga agerande borde stärkas. Samtidigt som vår internationella 
skogsröst har tonats ner under senare år så har också vår kunskap om och erfarenhet av 
internationella skogsfrågor tunnats ut. Dessa trender hänger naturligtvis samman. Därför 
krävs enligt akademiens uppfattning att den svenska analyskapaciteten utvecklas. Det 
behövs som en del i en långsiktig strategi som komplement till förstärkt förmåga på 
departement, myndigheter, institutioner och företag. Två förslag som diskuterats i andra 
sammanhang förtjänar att beaktas: 
 

 Inrättandet - exempelvis vid SLU - av en ”forskarskola” för studier av internationella 
skogliga frågor inom policy-, handel-, industri, och miljöområdena med stöd av ett 
nätverk av andra forskande institutioner som kan bidra med specialkompetens inom 
relevanta områden. Om resurser byggs upp som får fram en handfull forskare per år 
på doktorsnivå skulle Sveriges framtid som en stor internationell skogsröst och aktör  
te sig betydligt ljusare än idag. 

 
 Inrättandet av en ”tankesmedja” för internationella skoglig frågor med mandatet att 

på ett oberoende och analytiskt sätt belysa frågor inom handel, industri, forskning och 
vetenskap, bistånd och andra områden av betydelse för Sveriges framtida roll som en 
framgångsrik internationell skogsnation. Ett embryo till en sådan tankesmedja finns i 
den 1999 bildade ”Kommittén för Internationella Skogsfrågor” vid KSLA. Med en 
måttlig förstärkning av utredningsresurser och administrativt stöd skulle denna 
kommitté kunna utgöra grunden för en oberoende tankesmedja.   

 

19. Forskning. 
Utredaren framhåller forskningens viktiga roll för en fortsatt positiv utveckling av 
skogsnäringen, vilket vi givetvis bifaller.  
 
När det gäller det konkreta förslaget om att tillskapa särskilda forskningsresurser på 
Skogsstyrelsen är vi av uppfattningen att myndigheten bör ha egna medel att kunna 
belysa sådana frågor av forskningskaraktär – såväl akuta som långsiktiga - som relaterar 
till själva skogslagstiftningen och som de traditionella forskningsfinansiärerna inte 
prioriterar.  
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Särskilt avsatta medel för katastrofinsatser tror vi dock inte på. Sådana medel kan 
förväntas komma till regelbunden användning och den dagen katastrofen kommer är de 
uppbundna för annat. En tillräckligt stor händelse av katastrofkaraktär bör hanteras av 
regeringen från fall till fall. Ingen vet i förväg när en katastrof inträffar eller hur stor. 
 
När det gäller stycket som kallas ”Internationellt perspektiv krävs i skogsforskningen” 
vill vi uppmärksamma på behovet av ”forskarskola” och ”tankesmedja” som vi föreslår i 
18 ovan. 
 
 
 
KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN. 
 
Mårten Carlsson  Åke Barklund 
     Mårten Carlsson       Åke Barklund 
           Preses           Akademisekreterare och VD 
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