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Avgift för ansökan om dispens från skogsvårdslagens sexveckorsregel vid
anmälan om avverkning
Ansökningar om dispens från SVLs sexveckorsregel lämnas bara när särskilda skäl föreligger.
Anledningen är nästan uteslutande rationalitetsskäl och dessa uppstår huvudsakligen när
oförutsägbara händelser inträffar i driften. Exempel på sådana är kalamiteter av olika slag,
sena exempel är nödavverkningar förorsakade av gremeniellaangrepp respektive stormskador.
Sådana åtgärder är direkt olämpliga att motverka genom avgiftsbeläggning. En annan typ av
händelse är när markägare vill ”haka på” en annan pågående avverkning av rationalitetsskäl.
Ofta är dessa avverkningar av sådan karaktär att de har svårt att bära fasta ställkostnader vid
separat hantering.
Skogsvårdsorganisationen anser att de tar på sig ett större ansvar i ett dispensärende och att
fältbesök behövs i större utsträckning. Skogsindustrierna kan inte se vad SVO:s ansvar och
behov av fältbesök har speciellt med dispensärenden att göra såvida man inte bedömer att
skogsägaren gärna söker dispens för tvivelaktiga avverkningar. Om så är fallet borde det lätt
kunna verifieras.
Att avgiftsbelägga dispensansökningar i ärenden som syftar till att höja rationaliteten i
skogsbruket, kan inte vara meningsfullt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, trots att de
leder till en begränsad ökad belastning på skogsvårdsorganisationen. Förslaget innebär
dessutom ökade resurser för administration av mindre belopp.
Skogsvårdsorganisationen har under senare år investerat i olika inventeringar och GIS-system
som gjort det möjligt att förenkla och rationalisera arbetet. Vi anser därför att det är rimligt att
minska anmälningstiden till 4 veckor och kravet på dispenser kommer då att minska.
Ytterligare argument är att Finland har en anmälningstid om 2 veckor och för att konkurrera
på lika villkor så bör strävan för Sverige vara att komma till samma tid. Kravet på dispenser
kommer då ytterligare att minska eller nästan upphöra helt.
Skogsindustrierna anser därför att avgifter för ovan nämnda dispensansökningar är
kontraproduktiva för skogsnäringen som helhet och därför inte ska införas. I stället bör
den generella anmälningstiden förkortas och därigenom minska antalet
dispensansökningar.
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