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Stockholm den 9 juni 2004 
 
Miljödepartementet 
Harald Perby 
103 33 Stockholm 

 

Miljömålen – allas vårt ansvar 

Allmänt 
Skogsindustrierna instämmer med Svenskt Näringslivs yttrande gällande Miljömålsrådets 
rapport med några kompletterande kommentarer enligt nedan. 
 

Levande Skogar 
 

Ökande insatser för skydd av skog 
För att öka takten i reservatsbildningen föreslås höjda anslag, till omkring 1 400 miljoner kr 
per år tom 2010. Skogsindustrierna står bakom målsättningen i Levande skogar att ytterligare 
900 000 ha skogsmark ska undantas från produktion. För att uppnå målet förutsätts 
skogsbolag och enskilda markägare frivilligt och utan ersättning skydda 500 000 ha skog och 
detta mål har redan med god marginal överstigits. Statens åtagande att skydda 400 000 ha 
skog fördelas på olika skyddsformer enligt följande: naturreservat 320 000 ha, biotopskydd 30 
000 ha samt naturvårdsavtal 50 000 ha. Om det krävs höjda anslag för att klara statens 
åtagande i tid så har Skogsindustrierna inget att invända. 
 

Genomförande av Skog och Historia 
Ökad kunskap om fornlämningar och värdefulla kulturlämningar i skogen är nödvändigt för 
att kunna undvika skador på dessa. Digitala kartor som löpande uppdateras och görs 
tillgängliga för skogsbruket skulle vara till stor hjälp. Skogsindustrierna anser att projektet bör 
genomföras. 
 

Utvecklingsfasen av åtgärdsprogram mot markförsurning 
Skogsindustrierna anser att det är bra med ökad forskning i ämnet. Kalkning och askåterföring 
i stor skala innan forskningen är överens om dess nytta är ej att rekommendera. 
 

Ändring av 10 § SVL 
Att bevara särskilda naturvärden innebär inte alltid att skogen ska lämnas orörd, utan kan 
kräva viss skötsel. Skogsindustrierna anser därför att föreslagen ändring i SVL är bra. 
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Nytt delmål 4 
Skogsindustrierna bedömer det föreslagna nya målet att minska antalet hotade arter med 30 % 
tom år 2015 som mycket svårt att uppnå. Det faktum att vi har en ”utdöendeskuld”, förväntat 
utdöende av arter till följd av redan inträffade förändringar i landskapet, samtidigt som 
Artdatabanken går igenom nya organismgrupper torde innebära att antalet listade arter snarast 
kommer att öka under perioden. En omklassning till 2015 torde kräva en förnyad bedömning 
där insatta restaureringsåtgärders positiva effekter tas ut i förtid, eftersom de restaureringar vi 
gör nu kommer inte att ge resultat redan till 2015. 
 
Skogsindustrierna föreslår därför att man tar bort det preciserade målet 30 % och i stället 
anger inriktningsmål om att antalet hotade arter bör ha minskat till 2015. 
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