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Yttrande över remissen Skogsskötsel med nya möjligheter 

Sammanfattning 

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin 

naturliga råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett 

hållbart, biobaserat samhälle. Skogsindustrins investeringsplaner bygger på att avverkningarna kan 

fortsätta att utvecklas positivt under kommande decennier. Skogsindustrierna välkomnar därför 

Skogsstyrelsens samverkansprocess och arbete kring skogsproduktion. 

Skogsindustrierna tillstyrker merparten av förslagen i rapporten. 

Skogsindustrierna anser att vissa förslag kan behöva ytterligare konkretisering. Rapporten i nuvarande 

utformning är väldigt omfattande vilket kan innebära att det enbart läses av de redan insatta och skulle 

vinna på att kortas ned samtidigt som åtgärdsförslagen lyfts fram på ett tydligare sätt. 

Skogsindustrierna skulle gärna se ett tydligare ställningstagande och mål kring framtidens 

skogsproduktion uttryckt som exempelvis + 50% tillväxt på mark tillgänglig för skogsproduktion och att 

högsta hållbara avverkningsnivå ska öka med x % till 2030. 

Skogsindustrierna anser att det är viktigt att samverkansprocessens resultat får spridning, tex genom 

utbildningspaket och rådgivning så att åtgärdsförslagen förs ut till skogsbruket, myndigheter och 

politiken. Här kan ett Nationellt skogsprogram vara en viktig arena. Skogsstyrelsen bör tydliggöra de 

jämställda målen så att rådgivning kring miljö och produktion får samma tyngd i såväl tid som pengar och 

det är viktigt att det tillförs tillräckliga medel för detta. 

 

Skogsindustriernas yttrande 

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över Skogsstyrelsens remittering av 

Skogsskötsel med nya möjligheter. Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar 

sysselsättning i hela landet. Med sin naturliga råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en 

nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Skogsindustrierna välkomnar 

Skogsstyrelsens arbete kring skogsproduktion. 

Efterfrågan på skogsråvara kommer att öka i framtiden då Sverige ska bli världens första fossilfria land. 

Skogsindustrierna har länge efterfrågat en Bioekonomistrategi och framhåller den stora potentialen i 

skogen. Vi har ett embryo till nationellt skogsprogram som ska förverkliga visionen om det gröna guldet 
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som basen för jobb och tillväxt i hela landet i vår växande bioekonomi. Det finns också starka 

förväntningar från riksdag och regering om att skogsproduktionen ska öka.  

Skogsindustrin genomför idag fortsatta betydande investeringar för att effektivisera råvaruutnyttjandet, 

minska energiåtgången och introducera nya innovativa produkter inklusive avancerade biobränslen och 

komponenter för modernt byggande i trä. Investeringsplanerna bygger på att avverkningarna kan 

fortsätta att utvecklas positivt under kommande decennier. Investeringar i skogsindustrin är 

kapitalintensiva, och en förutsättning för att nå tillräcklig lönsamhet är i regel att investeringen parallellt 

med ökad förädlingsgrad och minskad resursåtgång även leder till ökad produktionsvolym.  

De redan beslutade och pågående investeringarna i skogsindustrin kommer att öka råvarubehovet med 

cirka 8 miljoner skogskubikmeter eller 10 procent de närmaste åren. Med tanke på att nytillkommande 

produktion representerar produkter med högre förädlingsvärde än genomsnittet, kommer 

skogsnäringens bidrag till exportvärde och lokalsamhällenas ekonomi att öka proportionellt sett mer.  

Skogsbruket drivs av många företagare av olika storlek och verksamhet. Att äga och bruka sin mark är för 

de flesta av dem en drivkraft för att investera och utveckla sitt företag för framtiden och kommande 

generationer. När skogsägarnas förtroende för skyddet av äganderätten till skog sviktar påverkar det 

skogsägarnas vilja till långsiktiga investeringar i skogsproduktion negativt.  

 

Generella synpunkter på rapporten 

Rapporten i nuvarande utformning är alltför omfattande vilket kan innebära att det enbart läses av de 

redan insatta och skulle vinna på att kortas ned samtidigt som åtgärdsförslagen lyfts fram på ett tydligare 

sätt. 

Skogsindustrierna skulle gärna se ett tydligare ställningstagande och mål kring framtidens 

skogsproduktion uttryckt som exempelvis + 50% tillväxt på mark tillgänglig för skogsproduktion och att 

högsta hållbara avverkningsnivå ska öka med x % till 2030. 
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Detaljsynpunkter på insatsområdena 

6.1 Aktiv klövviltförvaltning 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring aktiv klövviltsförvaltning.  

Skogsindustrierna står bakom skogsbrukets mål för klövviltsförvaltningen: 

1. Det ska vara möjligt att föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag  

- Avverkade arealer måste kunna återbeskogas med lämpligt trädslag.  

- Tallandelen i ungskogar ska öka inom de älgförvaltningsområden där andelen tall har reducerats som en 

följd av klövviltbete.  

2. Minst 7 av 10 tallstammar ska vid 5 meters höjd vara oskadade av klövvilt Aktuell skadesituation 

avläses i resultaten från Älgbetesinventeringen, där medelhöjden för inventerade tallar normalt är ca 2 

meter. För att säkerställa att målet vid 5 meters höjd ska kunna nås, gäller därför att:  

- minst 85% av tallarna måste vara oskadade av klövvilt.  

- de skador som uppkommit på tall under det senaste året inte får överstiga 2-5%, beroende på bonitet 

och tidigare skadehistorik.  

3. Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de förekommer naturligt  

- Andelen provytor i Äbin med gynnsam konkurrensstatus för rönn, asp, sälg och ek ska öka på 

älgförvaltningsområdesnivå. 

Skogsindustrierna anser dessutom att skrivningarna kunde vara ännu tydligare kring Skogsstyrelsens 

ansvar för foderprognoser och att utveckla ÄBIN samt att antalet älgförvaltningsområden behöver 

minskas  

6.2 Hantera skadeorsaker utöver klövviltet 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring skadeorsaker utöver klövvilt.  

6.3 Bästa möjliga skogsodlingsmaterial 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring skogsodlingsmaterial. Användningen av vegetativt förökat 

skogsodlingsmaterial behöver underlättas och främjas och regelverket behöver därför ses över.  

6.4 Skötsel för hög tillväxt, ökad biodiversitet och högt virkesvärde 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring skogsskötsel och framförallt förslaget att rådgivning av 

föreslaget att skötselprogram utökas. Delarna som hör till ökad biodiversitet flyttas lämpligen till 

insatsområde 6.5 Skogsskötsel för andra samhällsmål för att skapa mer tydlighet. 

 

 6.5 Skogsskötsel för andra samhällsmål 

Skogsindustrierna anser att många av förslagen är intressanta och i en framtida process kan tillgodoses 

genom samförvaltning av såväl målbilder för god miljöhänsyn som skogsproduktion.  

För kommersiellt nyttjande av annans mark är avtal med skogsägaren den bästa vägen framåt.  

6.6 Infrastruktur viktig för skogsförvaltning 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring infrastruktur.  
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6.7 Främmande trädslag 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring främmande trädslag.  

6.8 Dikesrensning och skyddsdikning 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring dikesrensning och skyddsdikning.  

6.9 Skogsgödsling 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring skogsgödsling.  

6.10 Fördjupade rådgivningsinsatser 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring fördjupade rådgivningsinsatser. För att öka skogstillväxten 

behöver stat och skogsnäring samverka i att utveckla, stödja och stimulera ökad skogsproduktion. 

Lagstiftning och föreskrifter behöver förenklas, men framförallt behövs aktiv och ambitiös rådgivning från 

myndigheten och övriga aktörer för att stimulera enskilda skogsägare till aktiva åtgärder.  

6.11 Forskning och utveckling 

För att Sverige ska fortsätta att ligga i framkant blir det viktigt att satsa på forskning och utveckling och 

stärka samverkan mellan svenska och internationella utbildnings- och forskningsinstitutioner och 

innovationscentra. Sverige och världen står inför omfattande förändringar när vi ska utveckla 

bioekonomin. Forskning och utbildning måste anpassas för att bättre svara specifikt mot skogsnäringens 

behov och de behov som finns i en växande bioekonomi.  

De föreslagna forskningssatsningarna kan lämpligen läggas hos en befintlig forskningsfinansiär för att 

minimera de administrativa kostnaderna men med tydlig styrning av pengarna till produktionsinriktad 

forskning. 

6.12 Adaptiv förvaltning 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring adaptiv förvaltning. Strategin att använda en adaptiv 

förvaltning av oprövade åtgärder innebär betryggande möjligheter att följa och kontrollera utvecklingen.  

6.13 Förvaltning, uppföljning och ständiga förbättringar 

Skogsindustrierna tillstyrker förslagen kring förvaltning, uppföljning och ständiga förbättringar.  

Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser är bra underlag som behöver uppdateras kontinuerligt. 

Riksskogstaxeringens datainsamling om skogarnas utveckling är en bra källa som räcker långt och de bör 

även ansvara för uppföljning av föryngringar, miljöhänsyn och skador så att det sker på ett objektivt och 

systematiskt sätt. Skogsindustrierna anser att skador på skog behöver följas bättre.  

 

Skogsindustrierna 

Linda Eriksson 

 


