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Vår vision
Sveriges skogsägare erbjuder jobb, tillväxt,
klimatnytta och hållbara resurser för fram
tiden. Våra skogar är en fantastisk tillgång
för landets ekonomi, sysselsättning och en
levande landsbygd, samtidigt som vi värnar
miljön, ekosystemen och andra värden.
Vi brukar skogen för utvecklingen mot ett
hållbart samhälle, men även för att bedriva
lönsamma företag inom skogsbruk. Vår
skötsel av skogen, och allt som kan göras
av den, ger skogen en nyckelroll i omställningen till en biobaserad samhällsekonomi.
Forskning och innovationer ger nya
klimatsmarta produkter och lösningar
för allas vår vardag – fossil råvara byts
mot förnybar.

I skogen växer framtiden.

INNEHÅLL

Vårt erbjudande till samhället
Får familjeskogsbruket rätt förutsättningar kommer vi gemensamt att agera för att öka vårt
bidrag till det hållbara samhället. Detta kommer vi göra genom att:
Framtidssäkra våra skogar.

Vi kommer gemensamt att lämna över våra skogar med mer naturvärden och ökad klimatnytta
till nästa generation. Vi kommer att finansiera, sprida och ta del av ny kunskap som kan öka
skogens klimatnytta och naturvärden på ett lönsamt sätt.
Öka vårt bidrag till klimatomställningen.

Skogsnäringen är idag klimatpositiv. Genom att erbjuda fler förnybara produkter från skogen
kommer vi att hjälpa andra samhällssektorer att minska sin klimatpåverkan.
Stärka den svenska landsbygden.

Vi kommer gemensamt att arbeta för ett lönsamt skogsbruk, med en mångfald av cirka
320 000 skogsägare i hela Sverige som alla tänker på olika sätt. Genom att engagera oss
i att stärka familjeskogsbrukare så bidrar vi även till skatteintäkter, arbetstillfällen,
infrastruktur och en levande landsbygd.

Exempel på vad vi kan
bidra med 10 år framöver:
• Familjeskogsbruket vill bidra med att binda in 220
miljoner ton koldioxid tills 2032. Det innebär att
vi lagrar mer koldioxid än vad alla transporter i
Sverige beräknas släppa ut under tidsperioden.

• Familjeskogsbruket vill bidra med att plantera
2,4 miljarder nya träd tills 2032 för att säkerställa
framtidens skogar. Det innebär över 200 träd per
person i Sverige.

• Samtidigt kan produkter från familjeskogsbrukets
skogar ersätta fossila varor och fossila bränslen
motsvarande 252 miljoner ton koldioxid tills 2032.
Bara de sågade trävarorna skulle kunna användas
för att bygga över 550 000 trähus med åtta våningar
och därmed minska utsläppen från byggindustrin.

• Familjeskogbruket vill bidra genom att lämna
drygt 100 000 hektar skogsmark genom generell
hänsyn vid avverkning, vilket motsvarar 200 000
fotbollsplaner 1.
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1) www.scb.se/contentassets/17bb0ab6b94f45a2b2ca9b8de7f2be5e/mi0605_2020a01_br_mi41br2102.pdf
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Familjeskogsbruket erbjuder
lösningar för en hållbar utveckling
Det är vi som äger hälften av Sveriges skogar. Vi
gläds över att bruka en så viktig naturresurs som
skogen – solfångaren som ger oss förnybara produkter och fossilfri energi och är en del av lösningen på
klimatfrågan. Skogen är en del av vårt levebröd och
livsmiljö, nytta och njutning. Den skapar en levande
landsbygd och ett hållbart samhälle. Vi skogsägare
tar ansvar för våra skogar och jobbar för ett hållbart
familjeskogsbruk där produktion och miljöhänsyn går hand i hand. Med stolthet utgör vi en del
av samhällets ryggrad, nu och i framtiden. Frihet
under ansvar är vår drivkraft.

På en resa för hållbar utveckling
Skogsbruket har inte alltid bedrivits på ett bra sätt.
I mitten av 1900-talet när Sveriges välstånd byggdes

Familjeskogsbruket avser skog
som ägs och brukas av enskilda
personer och familjer.

var hänsynen till miljö och natur sämre, så även
inom skogsbruket. Statens skogspolitiska fokus
var produktion. Många skogsägare vände sig emot
statens detaljregleringar, som bland annat sa att
lövträd skulle tas bort, och trotsade det. Det gör att
naturvärden finns kvar idag som annars hade gått
förlorade. Detta visar på värdet för samhället av beslutsföra och ansvarstagande skogsägare, vilket togs
fasta på i dagens skogspolitik från 1993, där den
bärande pricipen är frihet under ansvar.

Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
Sveriges skogsägare har stora möjligheter att bidra positivt till
flera av de globala målen2.

320 000 enskilda
skogsägare bidrar
till mångfald

På 90 år har
skogsförrådet
fördubblats

Den växande skogen tar
upp över 80% av Sveriges
totala CO2-utsläpp

Naturvårdsarbetet i
skogen ger positiva
trender som ökade
andel gammal skog,
lövskog och död ved

115 000 är
sysselsatta i
skogsnäringen
som anställda
eller som under
leverantörer

26% av skogsmarken
är undantagen från
virkesproduktion till
förmån för andra ekosystemtjänster

2020 investerades det
för drygt 13,3 miljarder
kronor i skogsindustrin
80% av
produkterna
exporteras
2) Riksskogstaxeringen och Skogsindustrierna
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Sverige är en av
världens största
exportör av massa,
papper och sågade
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Skogsägare jobbar hela tiden med skogs- och
naturvård och gör både lagstadgat och frivilligt miljöarbete genom bland annat certifieringar i sina skogar.
Men allt kan bli bättre och därför arbetar vi
hela tiden med att förbättra skogsbrukets metoder, till exempel med skonsammare maskiner och utbildning för att minska körskador.
Vi jobbar med utveckling och utbildning kring
miljöhänsyn och satsar på forskning och ut-

veckling bland annat genom att delfinansiera
Skogforsk, den svenska skogsnäringens
forskningsinstitut, som utvecklar kunskap,
tjänster och produkter för att öka hållbarheten i skogsbruket.
Vi satsar också på utbildning och rådgivning
till skogsägare, exempelvis genom skogs-

ägarföreningarnas verksamhet och Skogskunskap.se som vi finansierar tillsammans
med Skogforsk och Skogsstyrelsen.

Det betyder att ägaren till skogen ges större frihet
men förväntas också ta större ansvar än vad lagen
kräver. Det tar lång tid innan en förändring i skogsskötsel syns fullt ut. Vissa resultat ser vi först om ytterligare 50 år. Det är därför viktigt att fortsätta den
framgångsrika politik som vi haft sedan 1993 och
som gett en utveckling som går åt rätt håll.
Samtidigt pågår det utveckling av nya produkter från skogen och en effektivare användning av
skogsråvaran. Utvecklingen av höga hus i trä är ett
bra exempel där industrin satsat, där forskning
och utveckling utgjort grunden, och där resultaten
nu används i praktiken. Målet är att alla delar av
trädet ska komma till nytta – från stam till barr. När
vi bygger hus i trä lagas koldioxiden i huset och vi
minskar utsläpp från användning av cement och
betong. Samtidigt kan vi göra andra saker av de
delar av trädet som inte kan bli plankor – allt från
toapapper och munskydd till biobränslen och textil.

Vad menar vi med ett hållbart skogsbruk?
Hållbar utveckling brukar ofta definieras som ”en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta är precis vad ett hållbart
skogsbruk handlar om för familjeskogsbruket. Viljan

att lämna över en skog till kommande generationer som är minst lika bra som den de själva fick ta
över är de flesta skogsägares utgångspunkt. För oss
är ett hållbart skogsbruk också ett skogsbruk som
hela tiden utvecklas. Med tiden får vi ny kunskap
och ny teknik som gör att vi utvecklar och anpassar
metoder.
Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar
utveckling är vägledande för en långsiktig hållbar
utveckling i världen. Målen syftar till att utrota
fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa
fredliga och trygga samhällen. Det är den mest
ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling
som världen någonsin antagit.
De 17 globala målen för hållbar utveckling ger
uttryck för att de olika dimensionerna av hållbarhet
måste ses som en helhet – ekonomi, miljö och sociala
aspekter. Målen anses vara beroende av varandra
och inget mål går uttalat före något annat. Ett lönsamt skogsbruk ger förutsättningar för att utveckla
de miljömässiga och sociala dimensionerna.

Familjeskogsbrukets bidrag
till den ekonomiska dimensionen
Skogen har länge varit landsbygdens finansiella
ryggrad. När väder och vind påverkat skörden och
inkomsten för bonden har skogen funnits som en
trygg reserv. Investeringar på landsbygden finansieras ofta av lån med skogen som säkerhet. Samtidigt
spelar den samlade skogsnäringen en viktig roll för
sysselsättningen och skatteintäkter för hela Sverige.
Lönsamhet för skogsägaren

Vitala skogar med hög tillväxt är bra, inte bara för
skogsägaren utan för hela samhället, eftersom det
ger landet mer exportinkomster, mer råvara till den
nya bioekonomin och mer bioenergi.
Bland Sveriges cirka 320 000 enskilda skogsägare
spelar intäkterna från skogen en viktig roll. Att
skogen har ett ekonomiskt värde och håller sig
konkurrenskraftig över tid är en förutsättning för
det lokala engagemanget i familjeskogsbruket. För
de flesta skogsägare är inte skogen den primära
inkomstkällan, utan spelar istället en viktig roll för
sparande, pensionskapital, lånesäkerhet och andra
verksamheter.
Drivkraft att investera i gården, skogsbruket och
skapa bättre skogar bygger på en tillit till systemet.
Skogsföretagande är en långsiktig investering i och
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med att det kan gå tiotals år mellan kostnader och
intäkter. För en skogsägare som idag tar på sig kostnader genom exempelvis markarbeten och plantering kan det ta över hundra år innan vinsterna från
en avverkning kan hämtas hem. För familjeskogsbrukets ekonomi är det därför viktig att kostnader
minimeras men även att framtida intäkter säkras.
Det finns många osäkerheter, såsom politiska regleringar, insektsangrepp, stormar eller bränder som
kan ha stor påverkan på framtida intäkter. Äganderätten är grundläggande för att framtida planering
och investeringar. Äganderätt, liksom rättssäkerhet,
behövs för att Sveriges skogsägare ska känna en til�lit till staten.
Skogen kan fungera som en säkerhet vid lån och
ger därmed finansiella förutsättningar för vidareutveckling av andra verksamheter, såsom inköp av
nya maskiner till ett lantbruk eller nya kylar till den
lokala livsmedelsbutiken. Påverkan på skogens möjligheter att fungera som säkerhet vid lån påverkar
därför många fler verksamheter än själva skogsföretaget. Därutöver finns det många skogsägare i Sverige som förlitar sig på framtida skogsavverkningar
för att dryga ut sin pension.

pappers- och massabruk.5 Skogsnäringen är en
viktig motor för sysselsättningen på landsbygden
som håller liv i många mindre orter på landsbygden. I flera län svarar skogsindustrin för 7 procent
eller mer av industrisysselsättningen.6

Skatteintäkterna från anställda i
skogsnäringen till kommuner och landsting
motsvarar cirka 32 000 offentliganställda och
är ett viktigt bidrag till välfärden.7

Familjeskogsbrukets bidrag till
den miljömässiga dimensionen
Skogen har en viktig roll i den gröna omställningen, som substitution av fossila produkter och fossil
energi, som kolsänka för att motverka klimatförändringarna och för den biologiska mångfalden.
Familjeskogsbruket med sin mångfald av skogsägare erbjuder inte bara en hållbar klimatneutral
råvara utan också en variationsrik skog som gynnar
den biologiska mångfalden.
En del av lösningen för klimatet

Ryggraden i svensk ekonomi

Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste näringar
och central för svensk ekonomi. Av svensk industris
totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för omkring 9 till
12 procent. 3
Skogen och skogsindustrin är också viktig för den
svenska handelsbalansen. 90 procent av massa- och
pappersproduktionen exporteras liksom 70 procent
av de sågade trävarorna. Värdet av den svenska exporten av skogsprodukter var 145 miljarder kronor
år 2020 4. Det gör svensk skogsindustri till världens
femte största exportör av den här typen av produkter. Svensk skogsindustri är i mycket hög grad beroende av råvara från Sveriges enskilda skogsägare.
Eftersom råvaran till största delen är inhemsk och
importen relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans.
Skogsnäringen sysselsätter cirka 115 000 personer
i branscher såsom skogsentreprenad, sågverk och

För att vi ska nå målen kopplade till Parisavtalet,
omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle
och ett klimatneutralt EU måste vi bruka skogen
och använda dess produkter. Skogen räcker inte
till allt, men till mycket.
Skogen som förnybar resurs har en central roll
i den pågående klimatomställningen och för att
åstadkomma en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vi anser att ett aktivt brukande med hög
och uthållig skogsproduktion är ett effektivt sätt
att bidra till lösningen på klimatproblemet. Detta
förutsätter att skogen sköts så att den uthålligt ger
en god avkastning, är en bas för levande landsbygd
samtidigt som naturvärden värnas och vårdas.
Att öka kolförrådet i det skogliga ekosystemet är
möjligt, men ger mindre klimatnytta på lång sikt
om produktionen minskas. Speciella avsättningar
för kolinbindning (så kallade kolreservat) ger endast klimatnytta så länge de är växtliga och är alltid
förenade med risk för brand och insektsskador.

3) www.skogssverige.se/politik-ekonomi/skogen-ekonomin
4) www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/branschstatistik/ekonomisk-betydelse2/
5) www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/skogsindustrin-i-korthet/fakta--nyckeltal/
6) www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/rapporter/skogsnaringens-betydelse-for-valfarden-2021.pdf
7) www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/rapporter/skogsnaringens-betydelse-for-valfarden-2021.pdf
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Metoden riskerar att låsa fast oss i fossila lösningar
istället för att ställa om till förnybara alternativ.
Trä är en förnybar råvara som kan återvinnas,
ofta i flera led, och till sist användas till energi. Vi
förespråkar att skogsbruk utformas för god klimatnytta, i kombination med vidareförädling av olika
produkter. Därigenom kan träråvaran komma
samhället till del som substitution för fossila och
resurskrävande råvaror.

Med substitution menas att en mer hållbar råvara ersätter en annan råvara med
större miljö- och klimatpåverkan.
IPCC konstaterade redan 2007 i sin 4:e Assessment
Report: “in the long term, a sustainable forest management strategy aimed at maintaining or increasing forest
carbon stocks, while producing an annual sustained
yield of timber, fiber and energy from the forest, will
generate the largest sustained mitigation benefit”.
Skogen ska brukas så att samhällets långsiktiga
klimatbelastning minskas. För den största delen av
skogsmarksarealen görs detta genom hög tillväxt
och ökad substitution Den svenska skogen har
även en global roll att spela för klimatet. Ungefär
80 procent av våra skogsprodukter exporteras och
möjliggör omställning i länder som inte har samma
tillgång till förnyelsebara råvaror för att minska
sitt fossilberoende. Svenskt skogsbruk är därför en
möjliggörare för att andra länder ska kunna minska
sina koldioxidutsläpp.

Svenskt skogsbruk behöver vara innovativt och
klimatanpassat sig för att möta morgondagens utmaningar. Genom handlingsfrihet och innovation kan
skogarna brukas effektivt samtidigt som möjlighet
finns att anpassa dem till framtida förutsättningar.
Ansvar för biologisk mångfald och naturvård

Den biologiska mångfalden förändras dagligen i
skogen, men det betyder inte att den minskar. Vi vet
att antalet arter i svenska skogar blivit fler, snarare
än färre. Skogsfåglarna 8 blir fler, och många av de
miljöer och företeelser som anses viktiga för den
biologiska mångfalden ökar till följd av den hänsyn
som skogsägare tar och de avsättningar som görs.
Produktion, miljö och sociala aspekter har lika
stort värde och familjeskogsbruket värnar den
biologiska mångfalden, kulturmiljö och friluftsliv
genom generell hänsyn, frivilliga avsättningar och
andra former av avsättningar.
Skogsägarna avsatte frivilligt 2020 drygt 1,3 miljoner hektar skogsmark 9 och de tar extra hänsyn vid avverkningar för till exempel vattendrag eller värdefulla
områden i skogen. Denna så kallade generella hänsyn
överstiger nu tio procent i genomsnitt vid en avverkning. 10 Dessa åtgärder blev mer vanliga i början av
1990-talet. Vi kan nu börja avläsa resultat i att viktiga
biotoper för många arter ökar, liksom död ved, äldre
skog och andelen lövträd. Det är alltså bara trettio år
sedan och den hänsyn som tas idag kommer ge ökade
naturvärden först längre fram i tiden.

Trähusets klimateffekt, Södra Skogsägarna, 2020

230 mils
bilkörning

2 000 m³ sågade trävaror

=

Ett 8-våningshus

+

25 års

30 års

pappersförbrukning

textilförbrukning

9 års

6 års

uppvärmning

elförbrukning

Mervärden för de 128 boende

8) Svensk fågeltaxering
9) www.scb.se/contentassets/17bb0ab6b94f45a2b2ca9b8de7f2be5e/mi0605_2020a01_br_mi41br2102.pdf
10) www.scb.se/contentassets/17bb0ab6b94f45a2b2ca9b8de7f2be5e/mi0605_2020a01_br_mi41br2102.pdf
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Förr i tiden när man avverkade skog var hyggena
större och kala. Idag är det genomsnittliga hygget
som görs av en familjeskogsägare knappt större än
Kungsträdgården i Stockholm (ungefär 3 hektar)
och anpassat till landskapet.
26 % av skogsmarken är undantagen från brukande till förmån för andra ekosystemtjänster. Av
denna andel består en tredjedel av formella avsättningar där skogsägaren får ersättning. Övriga
består av frivilliga avsättningar, hänsynsytor och
lågproduktiv skogsmark. 11

26 % av skogsmarken är undantagen
från brukande till förmån för andra
ekosystemtjänster.
I ett stort och avlångt land som Sverige kan det
vara svårt att uppfatta hur mycket det är. Om vi
tänker oss en resa från Uppsala till Malmö genom
Uppland, Sörmland, Östergötland, Småland och
Skåne skulle vi hela resan färdas genom landskap
där hela arealen består av skyddad och orörd skog.
Många skogsägare får idag brukandeförbud på
delar av sin mark som anses vara särskilt skydds-

Mellanskogs medlemmar skapar
över 100 000 insektshotell per
år genom att lämna högstubbar.

11) www.scb.se/mi0605
12) Riksskogstaxeringen
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V I S S T E D U AT T ?

Vi får mer och mer gammal skog, idag är
20 % av skogen över 120 år gammal. Mängden gammal skog har ökat markant sedan
mitten av 1990-talet och i södra Sverige har
vi idag mer gammal skog än när Riksskogstaxeringens mätningar började för snart
100 år sedan.
Grova lövträd, som är särskilt viktiga för
biologisk mångfald, har ökat dramatisk och
vi har idag mångfalt fler grova träd än vi hade
för ett sekel sedan. Vi har nästan tre gånger
fler gamla grova träd än vad som fanns för
100 år sedan.
Hälften av de rödlistade skogsarterna är
knutna till döda träd – idag finns mer än dubbelt så mycket död ved i våra skogar än vad
som fanns för 100 år sedan.
Vi får fler och fler gamla träd. Vi har 250
miljoner träd över 200 år och antalet 200åriga träd ökar med 3 miljoner per år. 12
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värd. Färre tänker på att den skyddsvärda miljön är
skapad av skogsägaren själv, eller den tidigare ägaren, och att den är ett resultat av aktiv skogsskötsel,
skapad av människa och natur tillsammans.

Familjeskogsbrukets bidrag till
den sociala dimensionen
Skogen växer där den växer, över hela landet, och
kan inte flyttas till storstäder eller andra länder.
Skogsbruket utgör därför en bas för en levande
landsbygd i form av arbetstillfällen, kulturmiljöer,
rekreation och tillgänlighet runt om i hela Sverige.
Skapar arbetstilfällen

Ett aktivt skogsbruk skapar sysselsättning och lokalt
företagande på landsbygden där varje arbetstillfälle
är viktigt. Varje person som arbetar i skogsbruket
bedöms skapa sysselsättning åt två personer i kringnäringar som förädlingsindustri, maskinförsäljning,
transporter och service.13 Dessa ger i sin tur underlag för infrastruktur och service som är en förutsättning för ett bra landsbygdsboende året runt.
320 000 personer som vårdar skogen

välkomnar människor ut i våra skogar för att njuta
av naturen och plocka bär och svamp inom ramen
för allemansrätten.
Forskningen visar att vi människor helst vistas i
lagom glesa medelålders och äldre skogar med god
genomsikt, så kallade pelarsalar. 14 Sådana skogar
skapas som regel genom en aktiv skogsskötsel med
föryngring, röjning och gallring. Brukad skog är
ett dynamiskt landskap med en över tid växlande
mosaik av ungskogar och äldre, strövvänliga skogar.
Tillgängliggör naturen

Skogsbilvägarna utgör ungefär hälften av det enskilda vägnätet, som är den största delen av Sveriges
vägnät. Dessa vägar har därför en viktig roll för tillgängligheten på landsbygden. Vägarna sköts till stor
del av markägare, skogsbolag och enskilda som lägger ned mycket tid och resurser på att hålla vägarna
i gott skick. Vägarna möjliggör för allmänheten att
ta sig ut i naturen samtidigt som de spelar en avgörande roll i krissituationer såsom stormar och bränder. Utan skogsnäringens bidrag till att upprätthålla
vägarna på landsbygden skulle tillgängligheten och
krisberedskapen minska i vårt land.

Sverige är unikt med en stor andel enskilda skogsägare, cirka 320 000 individer som alla tänker olika
men långsiktigt och funderar över hur de ska sköta
skogen för kommande generationer. Mångfalden
av skogsägare och deras drivkrafter att förvalta och
bruka för kommande generationer skapar goda
förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk och
ger inkomster och arbete till bygden.
I skogen finns många forn- och kulturlämningar
från tidigare generationers brukande. Människan
har levt av skogen i alla tider och det kommer vi
fortsätta att göra. Att förvalta en skogsfastighet som
gått i arv i många generationer och ge kunskapen
och ansvaret vidare till nästa generation är också
ett av skogens många sociala värden.
Rekreation och friluftsliv

Skogen finns i den svenska folksjälen. I Sverige
finns 300 000 jägare och 1,5 miljoner fritidsfiskare.
Ännu fler nyttjar skogen för att plocka bär och
svamp – eller bara för att ströva i. Allemansrätten
är starkt förankrad i vårt land. Familjeskogsbruket

Norra Skog erbjuder utbildningar för att ge ökad kunskap och
skapa ökat intresse om skogsägande och skogsbruk i norra
Sverige. Utbildningarna är öppna för alla – oavsett om man är
medlem, äger skog eller inte.
Foto: Mikael Lundberg på uppdrag av Norra skog.

13) www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/rapporter/skogsnaringens-betydelse-for-valfarden-2021.pdf
14) www.skogskunskap.se/hansyn/sociala-varden/olika-skogar-har-olika-varden/rekreationsvanlig-skog/
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Skapa rätt förutsättningar
Våra möjligheter att bidra till en hållbar värld påverkas självklart av det övriga samhällets agerande.
Äganderätten och tilliten till skogsägarna är central
för att säkerställa skogsråvara för övergången till
en bioekonomi och för att utveckla den biologiska
mångfalden i skogen. Politiska förväntningar och
målsättningar måste gå ihop och balansera de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av
hållbarhet.
Familjeskogsbruket kan erbjuda ett stort bidrag
till Sveriges ekonomi, ökad naturhänsyn, mer

En skogspolitik som bygger
på frihet under ansvar
Frihet under ansvar bygger på tilltron till
skogsägarnas vilja och förmåga att fatta
ansvarsfulla beslut, till gagn för såväl det
egna skogsägandet som för samhället.
Det ger ett långsiktigt hållbart skogsbruk.
Värna och utveckla den skogspolitik
som tjänat Sverige väl sedan den
infördes 1994.
Tillvarata skogsägarnas drivkrafter att
bidra med naturvård, skogsproduktion
och klimatnytta.
Viktigt att skogssägaren som nu, inom
lagens ramar, har möjlighet att själv
besluta hur den vill sköta sin skog.
Satsa på utbildning och kunskapsutveckling i samverkan med skogsägarna.

12
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Långsiktiga förutsättningar är en nyckel
eftersom de politiska beslut som fattas
de kommande åren påverkar skogen
i minst hundra år framöver.
klimatnytta och en levande landsbygd. För detta
krävs rätt politiska förutsättningar. Vi vill fortsätta
få ditt förtroende för att under frihet få bruka vår
skog på ett ansvarsfullt hållbart sätt.

INNEHÅLL

En stark äganderätt
och god myndighetsutövning
Äganderätten är inte bara en mänsklig rättighet.
Den utgör också drivkraften för den ansvarskänsla
som tryggar ett hållbart skogsbruk även för kommande generationer. En grundförutsättning för
att familjeskogsbruket ska kunna fatta långsiktiga
beslut och leverera nyttor, i form av både virke och
höga miljövärden, är att ägande- och brukanderätten respekteras. Politiken måste kunna balansera
olika intressen i samhället, utan att äganderätten
blir lidande. En rättsäker och förutsägbar hantering
av skogsägare från stat och myndigheter är avgörande för tilliten i samhället och en värdemätare på
rättsstatens kvalité. Det är viktigt för samhället och
demokratin.

En naturvårdspolitik som
bygger på drivkrafter och incitament
Många av de naturvärden som finns i skogen idag
är ett resultat av de enskilda skogsägarnas olika
metoder och drivkrafter. Fler skogsägare skulle engagera sig än mer i naturvård om detta arbete inte
förenades med risken att förlora rådigheten över sin
mark genom olika processer i syfte att bevara det
skogsägaren har arbetat fram. För att ta tillvara på
skogsägarens drivkrafter bör formellt skydd av natur endast ske genom frivilliga överenskommelser
mellan stat och markägare.
Tillämpningen av artskyddsförordningen i Sverige bör ske på EU-direktivets miniminivå när
det gäller pågående skogsbruk. Om pågående
markanvändning i enskilda fall ändå avsevärt
försvåras måste intrånget ske genom formellt
områdesskydd eller naturvårdsavtal eftersom
det då finns väl inarbetade former för hantering
av ersättning till skogsägaren.

Stärk äganderätten genom att säkerställa ersättning även i praktiken när skogsägare hindras
att bruka sin skog på grund av statliga beslut.
Skogsägare ska inte behöva gå till domstol för
att få ersättning.
Regeringens långsiktiga myndighetsstyrning
behöver utvecklas, bland annat genom tydligare
instruktioner till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Åtgärder som stärker
kunskapen om äganderättens betydelse och god
förvaltningskultur hos myndigheterna behöver
genomföras.
Skogsägare ska bara behöva ha kontakt med
en myndighet när de vill genomföra skogsbruksåtgärder. Idag finns exempel på när skogsägare
blivit nekad avverkning av Skogsstyrelsen med
hänvisning till naturvärden samtidigt som länsstyrelsen beordrat samma skogsägare att avverka för att bevara kulturmiljövärden.

Det ska inte vara en risk för skogsägaren att
skapa höga naturvärden i sin skog. Ett nytt system för bevarande av natur ska genomföras där
formellt skydd av skog ska ske med markägarens medgivande. Denna princip ska genomsyra
myndigheternas arbete.
Ta fram en pallet av olika skyddsformer som är
flexibla i tid och rum så att de kan anpassas
för utifrån arter, naturvärden och skogsägarens
egna önskemål.
Sveriges internationella rapportering av skyddad natur och bevarandestatus för naturtyper
ska förändras i syfte att uppnå likvärdighet med
övriga EU-länder.
Formellt skydd av natur ska bygga på kvalitet
istället för kvantitet. Det är viktigt att ansvariga
myndigheter sköter områden som tagits ur bruk
genom formella skydd så att naturvärden inte
försvinner.
Tillsätt en ny jaktlagsutredning med syfte att ta
fram förslag som bättre balanserar viltets värde
mot viltets kostnader.
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En tydligare klimatpolitik

Mångbruk, friluftsliv och turism

Skogen har en nyckelroll i omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Forskning och innovationer ger nya klimatsmarta produkter och lösningar
för allas vår vardag – fossil råvara byts mot förnybar.

Skogen är viktig för en levande landsbygd i Sverige.
Sysselsättning och inkomster kopplat till traditionellt brukande av skogen kommer sannolikt vara
dominerande under överskådlig tid. Entreprenörer
och företag med bas i skogen bidrar till att skapa
sysselsättning och inkomster som bidrar till en
levande landsbygd. Det är viktigt att tillvarata skogsägarnas vilja att utveckla det egna skogägandet.
Samtidigt som möjligheter för andra verksamheter,
såsom rennäringen, skapas genom ett gott samarbetsklimat och ömsesidigt förtroende. Det är även
viktigt med skriftliga överenskommelser mellan
skogsägare och företag som driver sin verksamhet
på annans mark.

En brukad och växande skog ger störst klimatnytta genom att både lagra in kol men även produkter som kan användas för att ersätta fossila
material. Skogens långsiktiga klimatnytta bör
därför framgå i såväl Miljöbalkens som skogsvårdslagens portalparagrafer.
Öka skogens klimatnytta genom ökad tillväxt.
Genomför därför Skogsstyrelsen förslag om
hur skogsproduktionen kan ökas.15
Genomför en riktad satsning på forskning för
framtida hållbar skogsskötsel och föryngring
i ett föränderligt klimat.
Gynna trähusbyggande i offentlig upphandling,
strategier och hållbarhetsplaner.
Satsa medel på det strategiska forskningsprogrammet Bioinnovation. Fortsatt satsning på
bioenergi inom ramen för Energimyndighetens
forskningsprogram.

En stark äganderätt skapar förutsättningar
för skogsägare att upplåta sin mark till andras
företagande.
Allemansrätten bör ses över för att reglera
kommersiellt brukande av annans mark.

Regionala och nationella skogsprogram

EU och internationellt

Vi vill bidra till nationella skogsprogrammets vision
”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och
hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av
en växande bioekonomi”. Det nationella och de regionala skogsprogrammen ska ses som en möjlighet att
utveckla skogsbrukets värdeskapande och tillvarata
de drivkrafter som finns hos landets privata skogsägare.

Den svenska skogen är unik, både när det kommer till klimat men även de olika traditioner som
format skogen genom århundraden. Därför är det
viktigt att beslut som rör den svenska skogen fattas i
Sverige, med hänsyn till nationella förutsättningar.
Svenska politiker måste agera både i Bryssel och på
hemmaplan för att undvika detaljregleringar.

Det nationella skogsprogrammets handlingsplan
ska förankras bland skogsbrukets aktörer för ett
ökat engagemang.
Alla regionala skogsprogram ska utgå från visionen i det nationella skogsprogrammet
i sin utformning.

Stå upp för det nationella självbestämmandet
inom EU i frågor som rör skogen.
Svensk implementering av internationella
åtaganden behöver utgå från ett övergripande
regelförenklingsperspektiv och med beaktande
av konsekvenser för svensk konkurrenskraft.

15) Skogsskötsel med nya möjligheter. Skogsstyrelsen rapport 2019/24
skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-24-skogsskotsel-med-nya-mojligheter.pdf
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