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Till utredningen om Rättslig översyn av
Skogsvårdslagen

Äganderättens status i framtidens skogspolitik
Resurserna i jord och skog är avgörande i omställningen till en bioekonomi där vi brukar endast
förnybara resurser för att generera tillväxt och välstånd. Förändringarna i skogslagstiftningen får
därför inte leda till att möjligheten minskar att använda dessa resurser.
Det svenska skogsbruket har länge fungerat bra enligt modellen ”frihet under ansvar”. Den har
genererat tillväxt och arbetstillfällen samtidigt som Sverige tagit tätpositionen i omställningen till en
bioekonomi. En mångfald av ägande, ökad kunskap och medvetenhet lett till att miljöhänsynen
stärkts. Många av de viktiga faktorerna för den biologiska mångfalden i skogen går åt rätt håll.
Störst är mångfalden i den skog som ägs och sköts av 330 000 privata skogsägare. Här finns det
många teorier om skogsbruk, alla har det gemensamt att man vill lämna en välskött och uthållig skog
efter sig. Detta blir en garant för en utveckling där man både lär av andras erfarenheter och där
kunskap förmedlas mellan generationerna.
Därför är det oroväckande att trenden går mot ett minskat förtroende för skogsägandet. Till
exempel:
-

Vissa Länsstyrelsers hårdare tolkning av Artskyddsförordningen
Publiceringen av avverkningsanmälningar på Skogsstyrelsens hemsida
Ökade ambitioner att ”allmänheten” ska kunna överklaga beslut i skogliga frågor

Detta urholkar brukanderätten och det skapar en rättsosäkerhet där subjektiva åsikter kan inskränka
i skogsföretagens verksamhet.
Vi tror detta är helt fel väg. Det drabbar den enskildes företagande och det sänder signalen om att
om du vårdar och sköter din skog så att den utvecklar höga biologiska värden – då ska du bestraffas
för detta genom att du förhindras från att använda marken.
Och om trovärdigheten för miljöpolitiken minskar, då hämmas också den biologiska mångfalden.
Vi menar att skogsnäringen kommit mycket långt i sin förmåga att balansera produktion och miljö
och vi önskar att utredningen som ser över Skogsvårdslagstiftningen bekräftar detta.
En bransch som är på rätt väg, behöver uppskattning och morötter – inte fler pekpinnar.
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