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Yttrande över en ny växtskyddslag  

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på en ny 

växtskyddslag. 

 

Skogsindustrierna vill gärna se ett ökat fokus på allvarliga skadegörare i skogen. Just nu 

ser vi exempel på granbarkborrarnas framfart men det gäller också exempelvis törskate 

och diplodia samt multiskadad skog. Det är också mycket viktigt att arbeta 

förebyggande för att förhindra introduktion av nya växtskadegörare speciellt med 

hänsyn till klimatförändringarna. Skogsindustrierna anser att det bör skapas ett 

nationellt skogsskadecenter där staten, akademin och näringen tillsammans kan hitta 

lösningar och metoder för att begränsa och hindra skador. Inte bara när det gäller 

insektsangrepp, utan även hur vi hanterar bränder, stormar, viltfrågor och sjukdomar 

som följer i klimatförändringens spår.  

Skogsindustrierna anser att regleringen av skogsskadegörare bör vara kvar i skogsvårdslagen  

(§ 29) och bör inte överföras till den nya växtskyddslagen. Skogsbruket har redan idag alltför 

många olika lagar och olika tillsynsmyndigheter vilket gör det svårt för landets 320 000 

enskilda skogsägare.  

 

Det behöver tydliggöras hur växtskyddet ska fungera på skyddad mark som naturreservat, 

impediment och träd som inte är avsedda för virkesproduktion. Föreskrifter för skyddade 

områden står över växtskyddslagstiftningen. Dagens bekymmer med att föreskrifterna inte 

tillåter nödvändiga åtgärder för att minska skador från växtskadegörare behöver hanteras 

tillsammans med frågan om ersättning till drabbade markägare intill reservaten. 

 

Skogsindustrierna anser att ett ersättningssystem kan bidra till ett effektivare 

bekämpningsarbete. Vi anser att ersättningarna för skog bör vara på samma nivå som för 

övriga berörda näringar inklusive ersättning för produktionsbortfall. Om en skogsägare 

tvingas att avverka en ungskog så innebär det en stor ekonomisk förlust som bör ersättas.  

http://www.skogsindustrierna.se/
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För skogsbrukets plantskolor så är förslaget på många sätt positivt då det främjar en inhemsk 

produktion av plantmaterial. Skogsindustrierna ser gärna tydlighet kring hur långtgående 

ansvar man som plantproducent har för att säkerställa att spridning ej sker av skadegörare. 

Exempelvis virussjukdomar är extremt svårupptäckta och de går inte alltid att upptäcka under 

plantskoleperioden. Det finns en oro att man kan åläggas skadestånd för något som kanske i 

praktiken var omöjligt att upptäcka. Skogsindustrierna anser att det inte bör vara individen 

utan företaget som ska omfattas av skadeståndsansvaret även om tillståndet att utfärda 

växtpass är personligt. Här är det viktigt att myndigheterna är behjälpliga med rådgivning, 

information och dialog så att skogsbruket kan följa lagar och föreskrifter snarare än fokus på 

sanktionsavgifter och skadestånd. 
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