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Remisssynpunkter på ”…Landsbygdsprogrammet 2014-2020 …” -  
 

SAMMANFATTNING 
Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter på rubricerade remiss.  

 

Skogsindustrierna är positiva till landsbygdsprogrammet (lBP) och att detta ger 

skogsbruket och glesbygden möjligheter att jobba med åtgärder och aktiviteter 

som inte direkt ingår i den ordinarie verksamheten. LBP kan här stödja aktiviteter 

som främst gynnar allmänheten, nationella miljövärden och andra gemensamma 

intressen, som en enskild företagare själv har svårt att klara av med egna medel.   

 
SPECIFIKA SYNPUNKTER 
Remissunderlaget är stort, innefattar många politikområden och vi kommer här 

bara beröra området skog och skogsbruk. Vi måste erkänna att vi inte har hunnit 

ägna denna remiss den tid det förtjänar, men vi har via våra medlemsföretag varit 

med i arbetet längs vägen och har på det viset spelat in många synpunkter även 

tidigare. En del av dessa synpunkter har man från myndigheterna tagit till sig, 

andra har man lagt åt sidan.  

 

Specifika synpunkter: 

 Vi anser att förslaget där man vill ge stöd för röjning i yngre 

ädellövskogar och/eller anläggandet av ädellöv är vällovligt och 

röjningsförslaget är också förmodligen kostnadseffektivt i jämförelse 

med att anlägga ädellövskogar genom plantering.  

o Detta stöd uppfattas också som ett eftertraktat stöd hos 

medlemsföretagen i södra Sverige. 

o Men man kan ifrågasätta om det är samhällsekonomiskt vettigt 

att satsa 400 milj. kr på att röja fram ädellövsskog (35 000 ha) 

när arealen sådan skog sedan många år tillbaka ökar med minst 

500 ha per år enligt ”Riksskogstaxeringen”. Kanske finns det 

andra minst lika prioriterade miljöåtgärder som skulle kunna 

vara effektiva att få del av en del av dessa resurser. 

 Vi tror exv. att en del av detta effektivt skulle kunna användas av 

Skogsstyrelsen – i samarbete med Skogsbruket, Jägarorganisationer och 

Länsstyrelserna – för att skapa bättre underlag för en effektiv 

viltförvaltning. 

o Vår och som vi uppfattar det Skogsstyrelsens syn är att de på 

många håll för stora klövviltstammarna är ett av de största 
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miljöproblemen i Svensk skog idag.  

o Klövviltet tuktar idag effektivt föryngringen av vissa bioogiskt 

värdefulla lövträdslag (Rönn, Sälg, Asp, Ek, mfl.) och betestrycket 

är här ett uppenbart problem för den biologiska mångfalden. 

o På samma sätt är klövviltstammarna ett problem för hela 

landskapsbilden – och för den delen virkesproduktionen – när 

stora områden idag föryngras med gran, där det tidigare varit en 

tall-gran-löv blandskog och där marken egentligen passar bäst för 

tall eller löv ur ett virkesproduktionsperspektiv.  

o Den nya viltförvaltningsmodellen bygger dessutom på att 

aktörerna har goda förvaltningsunderlag (inventeringar), men i 

dagsläget är det svårt att allokera resurser till nödvändiga 

inventeringar. Här skulle medel från landsbygdsprogrammet kunna 

vara mycket effektivt använda. Målet med detta skulle då vara – 

bättre biologisk mångfald i framtidsskogen. 

 Vi ser också en tydlig användning av LBP medel i rådgivning, kurs- och 

prognosverksamhet ute i den praktiska älgförvaltningen. 

 

 Vi ser vidare ett medel skulle kunna användas effektivt i 

kompetensutvecklingsverksamhet i skogen. Här kan man jämföra med 

skogsägarrörelsens ”Kraftsamling skog” som delvis finansierades genom 

landsbygdsprogrammet och som varit en effektiv kunskapsförmedlande 

verksamhet. 

 

 Vi kan vidare se att det inom området skogsbilvägar finns många 

användningar av medel för att förbättra miljötillståndet.  

 

o Inventeringar av skogsbilvägnätens standard, vandringshinder, 

erosionsproblem, m.m. 

o Projekteringsstöd vid exv. samordnade projekt. 

o Direkta miljöförbättrande åtgärder som exv. för fisk 

vandringsvänliga trummor, slamgropar, andra erosionshinder, 

m.m. Detta område kan utvecklas vidare tillsammans med 

skogsbruket. 

 Vi skulle också önska tydligt riktade åtgärder för att öka säkerheten i 

skogen och då inte bara som ren kompetensutveckling. Viktigt är att man 

lyfter fram att säkerheten (jfr Arbetsmiljöverkets satsning nu på att 

identifiera orsak och verkan för att minska olyckorna i skogen). 

 Markägarnas egna initiativ för att skydda värdefull skog inom ramen för 

det s k KOMET-programmet är värt att lyfta fram. Vi vill utvidga försöket 

till att omfatta hela landet och visionen är att KOMET-sättet att arbeta 

med naturvård på sikt ersätter det traditionella sättet att arbeta med 

reservat (jämför Finland). Det saknas hela tiden pengar för att arbeta med 

KOMET. Kanske bör man även i LBP visa på programmets möjligheter 
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att utveckla och förstärka KOMET-tanken. Det kan handla om rådgivning, 

information, exkursioner och t o m ersättning vid avtal etc.  

 Slutligen så tror vi att det kan vara på sin plats att trycka på att insatser för 

att underlätta och förstärka upplevelsevärden i skogen (ofta kallat sociala 

värden) kan vara viktig i framtiden. Det är i detta sammanhang viktigt att 

skapa möjligheten att markägarna skall kunna få ersättning när hänsynen 

går utöver vad som krävs enligt lagstiftning och certifieringsstatuter. På 

samma sätt kan också skogsägare och företag stimuleras att 

tillgängliggöra skogen för allmänhet genom att skapa rastplatser, stigar, 

informationsmaterial, etc. med medel för att underlätta detta.  

 

SLUTLIGEN 
Vi ser landsbygdsprogrammet som en möjlighet för Sverige att skapa mervärden i 

skogen. Här vill skogsbruket gärna hjälpa till och med ovan nämnda 

förslagspunkter finns det en palett att välja ur, utöver det som redan är föreslaget i 

programunderlaget.    

 

Vi ser skogsbruk och skogsbrukande i Sverige som en verksamhet som i princip 

kan stå på egna ben. Lönsamheten ska bygga på att det finns en internationellt 

konkurrenskraftig industri som har sådan betalningsförmåga för virket att det kan 

generera ett bärkraftigt skogsbruk. Vi ser därför landsbygdsprogrammet som 

främst en miljöstödjande verksamhet med starka möjligheter att förstärka skogens 

sociala värden och möjligheter.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Mårten Larsson  Tomas Thuresson 

Skogsdirektör  Rådgivare 

Skogsindustrierna  Skogsindustrierna 

 

 

 

 


