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Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska 

landsbygdskommittén ” För Sveriges landsbygder – en 

sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”,  

SOU 2017:1 

Skogsindustriernas yttrande 

Skogsindustrierna har fått tillfälle att lämna synpunkter på slutbetänkandet av Parlamentariska 

landsbygdskommittén, SOU 2017:1 för Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar 

tillväxt och välfärd. 

Skogsindustrierna vill framhålla vikten av allmänt goda villkor för företagande och innovation som 

grunden för arbete, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet. Livskraftiga företag bidrar till utveckling, 

innovation, värdeskapande och flera arbetstillfällen vilket är grunden för levande landsbygder. Statens 

roll bör i första hand vara att bidra till gynnsamma förutsättningar för individers och företags ambitioner 

till utveckling och tillväxt, oavsett var man är verksam.  

Skogsnäringen bidrar starkt till värdeskapande och sysselsättning i Sveriges landsbygder. I flera län 

svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen. Av svensk industris 

sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent. Den är 

starkt exportinriktad och eftersom råvaran till största delen är inhemsk och importen av 

skogsindustriprodukter relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans.   

Skogsindustrin och andra platsbundna näringar utgör basen även för annan verksamhet i stora delar av 

Sveriges landsbygder. Aktiviteterna i det privata näringslivet och lönsamma företag är en förutsättning för 

finansieringen av den offentliga servicen. En politik som har ambition att bidra till utveckling i hela landet, 

Sveriges landsbygder inkluderat, måste ta sin utgångpunkt i att erbjuda goda villkor för företagande och 

innovationskraft i hela landet.  

Skogsindustrierna delar kommitténs bild av den skogsbaserade sektorns centrala roll i omställningen till 

en fossilfri och biobaserad samhällsutveckling. Konkurrenskraften hos den svenska skogsindustrin och en 

effektiv förädling av skogsråvara utgör grunden för tillväxt i bioekonomin. För att ytterligare stärka den 

positiva utvecklingen inom de platsbundna näringarna är det viktigt att förslagen inom de nationella 

skogsprogrammet genomförs, och att regeringen presenterar den nationella agenda för bioekonomi som 

utlovats.  
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En förutsättning för tillväxt av svensk bioekonomi är tillgång till skogsråvara. En utgångspunkt är därför 

att skogspolitikens Frihet under ansvar och äganderätten ligger fast. Det finns ett stark politiskt stöd för 

byggstenarna i gällande skogspolitik. Den bygger på vetenskap och beprövade metoder och kombinerar 

miljöhänsyn, klimatnytta och ekonomisk tillväxt på ett för samhället gynnsamt sätt.  

En fungerande infrastruktur med tillgänglighet och tillförlitlighet i hela landet är också en 

grundförutsättning för landsbygden. Satsningar på underhåll och bärighet är avgörande. Utredningens 

förslag om att ge Trafikverket större ansvar för att utveckla landsbygdens infrastruktur välkomnas därför.  

Långa avstånd är en konkurrensnackdel för Sverige. Bioekonomin och företagandet på landsbygden 

utvecklas inte genom politiska beslut som ensidigt fördyrar transporterna i stället för att stimulera 

effektivare transporter. Förslag om vägskatt, även kallad vägslitageskatt eller kilometerskatt, för tunga 

fordon innebär en straffskatt på landsbygden och måste därför avvisas. Att tillåta 74 tons lastbilar är 

däremot en bra åtgärd för att effektivisera transporterna och det är angeläget att de tyngre fordonen inte 

begränsas till endast en liten del av vägnätet.  

Regeringens satsningar på ökat underhåll på järnväg är positiv, och det är viktig att underhållet även sker 

på sträckor utanför huvudstråken. Tyvärr verkar dock nödvändiga förstärkningar på järnvägsunderhåll 

leda till en underhållsskuld på vägnätet där landsbygdens vägar riskerar att nedprioriteras mest.  

Skogsindustrierna välkomnar kommitténs förslag om att man måste titta på helhetsbilden när det gäller 

kostnader för transporter och bedöma vilka konsekvenser en förändring av skatter och avgifter inom det 

transportpolitiska området får för möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen.  

Även tillgången till snabb digital kommunikation i hela landet krävs för att möjliggöra fortsatt 

digitalisering av såväl industriella processer som skogsbruk. Dessutom är tillgång till bredband en 

bastillgång för utveckling av såväl företagande som livsmiljöer i hela landet. Även här välkomnar 

Skogsindustrierna kommitténs inriktning om att hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens 

möjligheter bl.a. tillgång till bredband och mobil datakommunikation.  

När det gäller kommitténs förslag om styrning och organisering av landsbygdspolitiken vill 

Skogsindustrierna framhålla vikten av att det regionala näringslivet inkluderas bl.a. i de 

landsbygdsdelegationer som föreslås inrättas. Kommittén föreslår även att myndigheternas ansvar för 

landsbygdspolitiken måste stärkas och samordningen måste bli bättre, en rad myndigheter namnges. 

Skogsindustrierna anser att Skogsstyrelsen är en myndighet av strategisk betydelse för många 

landsbygder och därmed bör inkluderas i förslaget.    
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