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Till Skogsstyrelsen
Remiss om regeringsuppdraget Informationsbehov för god
miljöhänsyn
Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående
utredning och Skogsindustrierna ställer sig positiva till ett Skogsstyrelsen arbetar
aktivt med att öka kvalitet och tillgänglighet för information som är en viktig del i
att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Skogsindustrierna vill också lyfta
vikten av tillgänglig information även ute i skogen och att information och kartor
är möjliga att ladda ned för senare bruk.
Skogsindustrierna anser att alltför stort fokus i rapporten lagts på avsnittet om
sektorsansvar utan stöd i regeringsuppdraget som ju handlar om information och
kvalitetssäkring. Inom målbildsdialogen har Skogsstyrelsen tillsammans med
sektorn arbetat med underlag till en rapport kring sektorsansvaret. Den uttolkning
som görs i kapitel 2 och 3 i denna rapport saknar helt förankring och dialog med
näringen och bör utgå ur rapporten.
När det gäller förslagen kring systemtillsyn och nyckelbiotoper så anser
Skogsindustrierna att de är så genomgripande att de lämpligen hanteras i en egen
process med noggranna analyser och dialog med näringen.
Detaljsynpunkter
2 INFORMATIONSBEHOV OCH FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
Skogsindustrierna delar de förbättringsområden som redovisas i form av
förbättrad tillgång till tillförlitliga miljödata, bättre kvalitet på data om
kulturmiljöer, nyckelbiotoper och vattenskyddsområden. Tätare uppdatering av
ortofoton samt uppdatering av skogliga grunddata. Det är viktigt med tillgång
även offline och utanför mobiltäckning och mycket fördelaktigt om data kan
samlas ihop till så få källor som möjligt.
3 ANSVAR
Skogsindustrierna anser att avsnittet bör utgå ur denna rapport och hanteras i en
separat dialog med skogssektorn.
Skogsindustrierna anser att en inrapporteringstjänst för kulturlämningar kan fylla
en viktig funktion och vara till hjälp i arbetet medan motsvarande för
nyckelbiotoper och andra bedömningsfrågor är mycket tveksamt och kräver stora
resurser för kvalitetsgranskning.
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4 ANVÄNDBAR KVALITET PÅ MILJÖDATA
Skogsindustrierna är positiva till ett tätare ortofoton, bättre tillgång till digitala
kartor och bilder samt ajourhållning av skogliga grunddata. Skogsindustrierna har
svårt att bedöma nyttan av kartor som visar erosionskänslighet.
Skogsindustrierna stöder förslaget att tillgängliggöra mer information kring
vattenskyddsområden och Natura2000- områden.
Skogsindustrierna anser att förslaget kring nyckelbiotoper bör hanteras i en
separat dialog om såväl begrepp som tolkning och tillämpning.
Skogsindustrierna anser att det är viktigt att kvalitetsgranska uppgifterna i FMIS
samt Skog och Historia. Tillgänglighet till digitala villkorsområden kan också
förbättras.
5 TILLGÅNG TILL MILJÖDATA OCH KOMPETENS
Skogsindustrierna stöder förslagen att förbättra tillgängligheten till
fastighetskartan och ortofoto. Fortsatt standardisering av begrepp inom
miljöhänsyn är positivt medan gemensam utformning av traktdirektiv är mer
tveksamt och sannolikt kostsamt. Viktigt att ett sådant arbete sker i nära dialog så
att nyttor tydliggörs. Markägarens tillgång till hänsynsplanering mm är självklar
och bör hanteras mellan parterna.
6 KONSEKVENSER AV FÖRSLAGEN
Skogsindustrierna anser att detta avsnitt bör förstärkas. Nyttor kan många gånger
vara svåra att uppskatta men är nödvändiga för prioritering av förslag.
Skogsindustrierna vill här framhålla vikten av att lägga högsta prioritet på
kvalitetssäkring av befintliga underlag av stor vikt för att klara dagens krav från
målbilder och SvL. Eventuella nya kartskikt först när ovanstående är avklarat och
då i dialog med näringen och utifrån faktiska behov för förbättrad hänsyn.
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