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Remiss synpunkter på ”Rapport om skogsbrukets frivilliga 
avsättningar” 
 

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på rubricerade rapport.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att Skogsstyrelsen har genomfört och rapporterat 

undersökningen på ett bra vis – objektivt och sakligt redovisat. Vi noterar med 

tillfredställelse att arealerna frivilligt skyddad skog fortsätter öka, att 

arealfördelningen över landet nu börjar bli jämnt fördelad per regioner, att en stor 

andel av avsättningarna har ”utvecklade naturvärden” med relativt höga 

naturvärden och är väl representerade i alla bonitets- och skogstypsklasser.   

 

Vi noterar med tillfredställelse att de areella miljömålen avseende frivilliga 

avsättningar nu är uppfyllda med råge och signalen det skickar till oss är att 

skogsbruket främst skall koncentrera sitt fortsatta arbete på att förbättra värdena i 

de avsatta områdena genom aktiva åtgärder eller genom byten till marker med 

ännu högre värden för natur- och kulturmiljöer. Detta bekräftar vår bild av att 

skogsbruket fortsätter ta sitt skogspolitiska ansvar och våra egna undersökningar. 

Vi hoppas nu att Skogsstyrelsen kan hjälpa skogsbruket i det fortsatta viktiga 

arbetet att förbättra snarare än att utvidga de frivilliga avsättningarna.  

 

Skogsindustrierna välkomnar Skogsstyrelsen ambition att redovisa de frivilliga 

avsättningar med så hög grad av objektivitet och genomskinlighet som möjligt. Vi 

anser att metodiken i underökningen är logisk och stringent och rapporten är 

lättläst och tydlig. Vi anser att angreppsättet att redovisa resultaten utan att 

värdera är en god grundansats i statistiska sammanhang – så också här. Rapporten 

och dess innehåll kan istället senare användas för analyser och värderingar 

beroende på målet med analysen.  
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