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Näringsdepartementet 

10333 STOCKHOLM 

 

Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges 

första nationella skogsprogram 

Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Landsting 

 Är positivt till arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige 

 Vill lyfta vikten av att dialog måste ske med kommunerna, lokalt näringsliv 

och andra lokala aktörer 

 Anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för att hela Sverige ska kunna 

leva 

 Anser att strandskyddsbestämmelserna måste ses över så att de ger mer 

tillåtande möjligheter för tillämpningen. 

 Menar att det är angeläget att få en gemensam tolkning av artskyddsförord-

ningen utifrån skogsvårdslagen och miljöbalken 

 Är positivt till att stärka de skogliga yrkesutbildningarna på kandidat- och 

mastersnivå – men de behöver också förstärkas på gymnasie- och 

yrkesutbildningsnivå 

 Håller med om att ett ökat urbant byggande i trä är en del av hållbar stads-

utveckling  

 Framhåller att Sverige måste respektera de internationella åtaganden som finns 

gentemot samerna  

 Avstyrker förslagen om skolskogar samt en detaljstyrning av läroplanen i 

grundskolan men SKL är positiv till statlig stimulans 

 Avstyrker bildandet av Arenaskogen 

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter  

Tillväxt, mångbruk, värdeskapande av skogen som resurs 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är positivt till att en samlad nationell 

strategi för skogen tas fram. Det är angeläget att ta hand om och utveckla alla de 

värden som skapas av och i skogen. SKL håller med om att det finns både icke-

kommersiella och kommersiella värden, så som skogens sociala värden samt möjlig-

heten att skapa tillväxt och jobb som ger möjlighet att leva och verka på landsbygden. 

Likaså håller SKL med om att skogen har en stor roll att spela i den framtida omställ-
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ningen till ett mer hållbart samhälle. Det är viktigt att se att skogen kan bygga det håll-

bara samhället, ge jobb samt vara grunden i en växande bioekonomi både i Sverige 

och globalt.  

Lyft och utveckla skogens alla värden 

SKL är positivt till att skogens sociala värden lyfts och att detta sker i samverkan med 

berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer.  

Skapa incitament för ökat mångbruk av skog 

SKL är positivt till att formellt skyddad natur tillgängliggörs och marknadsförs för att 

utvecklas som besöksmål i dialog med lokala entreprenörer och aktörer.  

Ett kunskapsliv för skogen 

SKL är positivt till att stärka de skogliga yrkesutbildningarna på kandidat- och 

mastersnivå – men de behöver också förstärkas på gymnasie- och 

yrkesutbildningsnivå. 

Handslag om mer skog i skolan 

SKL avstyrker förslaget om skolskogar och en detaljstyrning av läroplanen om åter-

införande av friluftsdagar i grundskolan men SKL är positiv till statlig stimulans. 

Skapa Arenaskogen – regionala utvecklings- och samverkansforum 

Det är viktigt med en regional samverkan där olika aktörer kommer till tals. Det är 

oklart om satsningen ska vara så som föreslås i Arenaskogen. SKL anser att ett sådant 

uppdrag finns på den regionala nivån redan idag och avstyrker därför förlaget.  

Stärk aktivt möjligheterna att leva, bo och verka i Sveriges skogsbygder 

SKL håller med om att framtidstron och entreprenörsandan i skogsbygderna behöver 

stärkas.  

Utred artskyddsförordningen  

SKL håller med om att det finns skäl att utreda artskyddsförordningen för att säker-

ställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. SKL håller med om att det finns 

oklarheter kring hur art- och habitatdirektivet implementerats i artskyddsförordningen 

och hur den tolkats och tillämpats i den brukande skogen.  

Gör tillämpningen av strandskyddet mer rättvist över landet 

SKL håller med om att strandskyddslagstiftningen och dess tillämpning behöver ges 

större möjlighet att tillåta dispenser för företagsverksamhet som är beroende av till-

gång till strandnära lägen eller friluftsanordningar som bidrar till ökad tillgänglighet 

och rekreation.  
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Virkesproduktion, övriga ekosystem och naturens gränser 

SKL stödjer förslaget att utifrån lokal nivå och med lokalt deltagande bygga platt-

formar för att hantera olika ekosystemtjänster i landskapet. Sektorsansvariga myndig-

heter har ett ansvar för detta.  

Renskötsel och skogsbruk i samverkan 

SKL vill framhålla att renskötseln är ett riksintresse enligt PBL. SKL håller med om 

att rådgivning och stöd behövs för att initiera målarbetet för renskötseln för att skapa 

en mer jämlik spelplan mellan skogsbruket och rennäringen. I utformningen av för-

slagen till åtgärder måste hänsyn tas till att Sverige förbundit sig att följa internatio-

nella förpliktelser gentemot samerna.  

Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri 

världsklass och ökad export 

SKL håller med om att för att möjliggöra en framtida bioekonomi och ett jobb-

skapande krävs tydliga och långsiktiga politiska beslut i form av förändrade styrmedel 

som premierar resurseffektiv produktion byggd på förnybart material. 

Stimulera urbant byggande i trä 

SKL är positivt till att industriella träbyggnadsprocesser utvecklas samt att en översyn 

sker för att förändra incitamentsstrukturer i byggprocessen ur ett livscykelperspektiv. 

SKL är också positivt till innovativt byggande och ett tillåtande regelverk i detta av-

seende. 

Internationella skogsfrågor 

SKL delar bilden av att världen blir allt mindre och att förändringarna sker i allt 

snabbare takt och att Sveriges samverkan med omvärlden därför får en allt större roll 

för vår samhällsutveckling. Sverige är en liten nation med ett stort skogsland. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Lena Micko 

Ordförande 

 

 

Reservation lämnades av Alliansen, bilaga 1. 

Muntlig reservation lämnades av Sverigedemokraterna. 



 

 RESERVATION   

 Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting   
 2016-11-18   

 

 

Reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 

Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första 

nationella skogsprogram 

Vi ställer oss positiva till ett nationellt skogsprogram men vi vill ock poängtera att den 

aktiva skogsnäringen är grunden för ett hållbart Sverige. Skogen bidrar till jobb och 

företagande som är viktig för samhällsekonomin och skapar tillväxt i hela landet. Här 

är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip som bör gälla som 

grundprincip. Det man äger vårdar och utvecklar man. Att stå upp för människors 

frihet och rätt att bruka mark och driva företag är därför viktigt för landsbygdens 

utveckling. Hälften av den tätortsnära skogen är privat och det allt mer urbana 

samhället kräver en bra dialog med skogsnäringen. 

Det är viktigt att SKL ser att det kan finnas målkonflikter mellan brukande och 

friluftsliv samt skyddande av naturvärden. Här anser vi att man bör lyfta de positiva 

fördelarna med det aktiva och differentierade skogsbruket som de många små 

företagen bidrar till. 

Ett aktivt brukande av skogen och en ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för en 

utveckling av skogen och dess råvaror. 

 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 
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