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Till statsrådet och chefen för
j ordbruksdepartementet

Genom beslut den 21 juni 1990 bemyndigade regeringen chefen för
jordbruksdepartementet tillkalla kommitté med uppgiftatt utvärderaatten
skogspolitiken Med stöd detta bemyndigande förordnadem.m. av
departementschefen fr.0.m den 11 september f.d.1990 statsrådet Svante
Lundkvist s ordförande i kommittén f.d.att riksdagsledamotensamtvara
Gösta Andersson c, dåvarande riksdagsledamoten Mariarme Andersson

riksdagsledamotens, Sinikka Bohlin s, riksdagsledamoten Jan Fransson
s, kommunalrådet Märtalisa Holmgren fp, dåvarande riksdagsledamoten
Sven Eric Lorentzon riksdagsledamotenm, Leif Marklund s, dåvarande
riksdagsledamoten Maggi Mikaelsson v och skogsbrukaren Staffan
Tranell mp ledamöter.att vara

Sedan Svante Lundkvist avlidit den juli9 1991 förordnade departe-
mentschefen Sven Eric Lorentzon fr.0.m den 7 november 1991att vara
ordförande. Från tidpunkt förordnades riksdagsledamöterna Carlsamma
Olov Persson kds och Christer Windén nyd till ledamöter samtidigt som
Staffan Tranell förordnades sakkunnig. juliDen 31 1991 entledigadessom
Marianne Andersson och förordnades riksdagledamoten Lisbeth Staaf-
Igelström s ledamot. Den maj4 entledigades1992 Christer Windénsom
och förordnades riksdagledamoten Arne Jansson nyd ledamot.som

Att sakkunniga delta i kommitténs arbete förordnades, intesom om
frånsägs, och med den septemberannat 11 departementsrådet1990 Göran

Aldskogius, dåvarande Industridepartementet t.o.m. den 31 augusti 1991,
generaldirektören Rolf Annerberg, Statens naturvårdsverk fr.0.m. den 10

Åkeseptember 1991, skogsdirektören Barklund, Sâgverkens riksförbund,
professorn Per-Ove Bäckström, Sveriges lantbruksuniversitet, general-
direktören Hans Ekelund, Skogsstyrelsen fr.0.m. den januari1 1991,
förbundsordföranden Ove Fredriksson, Träindustriarbetarförbundet
avliden, förbundsekonomen Roger Gerdin, Träindustriarbetarförbundet
fr.0.m. den januari1 1992, departementsrådet Yvonne Gustafsson,
Finansdepartementet, departementssekreteraren Göran Gustavsson,
Näringsdepartementet fr.0.m. den 22 januari 1992, dåvarande generaldi-
rektören Bo Hedström, Domänverket, förbundssekreteraren Claes
Hellgren, Pappersindustriarbetarförbundet, departementsrâdet Anders
Holmgren, Jordbruksdepartementet, dåvarande generaldirektören Björn
Hägglund, Skogsstyrelsen t.o.m. den december31 förbundsordñr-1990,
anden Johansson,Arne Skogsarbetarförbundet, förbundsekonomen Christer
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den februariPappersindustriarbetarñrbundet, fr.o.m. 15 1991Larsson,
Miljö-december departementsrádet Rolf Lindell, ochden 31 1991,t.o.m.

direktören Eric Lundh, Skogsägarnas riksför-naturresursdepartementet,
fr.o.m.bund, naturvårdschefen Världsnaturfonden denLennart Nyman,

departementsrådet Christer Olson, Närings-december 1991, Hans9
den januaridepartementet fr.o.m den 10 september 1991 21 1992t.o.m

generaldirektören Valfrid Paulsson, naturvårdsverk,dåvarande Statens
nåringskonsulentenskogsdirektören Rernröd, Skogsindustriema, BrorJan

riksförbund fr.o.m. den januariSaitton, Svenska 7 1992,samemas
Monika Stridsman, Sveriges skogsvårdsförbund,verkställande direktören

Svenska naturskyddsföreningen, och fil.dr.ekologen Ulf Sydow,von
Världsnaturfonden den december 1991.Magnus Sylvén, t.o.m. 8

biträda kommittén förordnades den september 199011Att expertersom
departementsrådet Noreland, Näringsdepartementet, departements-Lena

och departements-sekreteraren Thomson, Jordbruksdepartementet,Ann
Wetterberg, Finansdepartementet.rådet Gunnar

kommittén förordnades den septemberhuvudsekreterare till 1990Som 11
Leif och till sekreterare förordnades daghovrättsassessom Persson samma

denLönnstedt och byråchefenprofessorn Lars Sven A. Svensson 1samt
jägmästaren Aldentun.oktober 1990 Yvonne

skogspolitiska kommitté.Kommittén har antagit 1990 årsnamnet
Skogspolitiken införfår härmed överlämna huvudbetänkandeVi vårt

2000-talet 1992:76.SOU
fogas reservationer och särskilda yttranden.Till betänkandet

skogsvârdsorganisationenfortsätter arbete medVi värt översyn aven
slutbetänkande i oktoberoch beräknar 1992.att ettavge

Stockholm den september 1992.1

Sven Eric Lorentzon

Andersson Sinikka Bohlin FranssonGösta Jan

Märtalisa Holmgren Leif MarklundJanssonArne

Mikaelsson Carl OlovMaggi Persson

Lisbeth Staaf-Igelstrdm
Leif Persson

AldentunYvonne

LönnstedtLars

SvenssonSven A.
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Sammanfattning

Utgångspunkter for kommitténs arbete

1990 skogspolitiska kommitté har haft i uppgift totalårs göraatt en
och skogspolitiken. direktiven tillgenomgång översyn I kommitténav

således vi skall utvärdering skogspolitikens mål ochgöraattanges en av
medel. Utvärderingen bör sin utgångspunkt i beskrivning nuläget.ta en av
Vidare det framtidsbedömning börsägs göras. Baserad utvärde-påatt en
ringen och bedömningen den framtida utvecklingen det uppgiftär vårom

föreslå vilken skogspolitiken skall gälla inför 2000-talet.att som
Enligt direktiven skall vi lämna förslagäven till hur skogsvårdsmyndig-

heten skall till den föreslagna skogspolitiken. kommerDet vi attanpassas
i slutbetänkande.göra vårt

Nulägesbeskrivning utvärderingoch

Kommittén finner i sin utvärdering skogsnäringen under 1980-talet haratt
väsentliga bidrag till uppfylla de övergripande samhållsmålengett att om

ekonomisk tillväxt, balans i utrikesbetalningama och regional balans. Trots
ökad produktion har antalet sysselsatta i skogsnäringen minskat till följden
ökad produktivitet. Kommittén dock skogsnäringen inte tillattav anser

fullo har verkat i överensstämmelse med de miljö- och naturvårdspolitiska
målen. En pågående förbättring hänsynen till naturvårdens intressen harav
dock kunnat iakttas under år.senare

Kommittén målet väl avvägd hushållning med skogstill-attanser om en
Ävenfullotill har uppfyllts. måletgångarna skogarna skallattom ge en

hög och värdefull virkesavkastning har blivit uppfyllt.väl Trots frågoratt
virkeskvalitet fått ökad uppmärksamhet under bedömerårom senare

emellertid kommittén skogsskötseln den bedrivitssåsom 1980-taletatt
inte kommer leda till den kvalitetsförbättring i 1979avsågs årsatt som
skogspolitiska beslut.

Kommitténs slutsatser angående skogsvårdslagstiftningen är den tillatt
fungeratövervägande del har väl och bidragit till de skogspolitiskaatt

målen Lagstiftningen har haftnås. normbildande funktion. har iDenen
viss utsträckning dock motarbetat sina syften avseende främst naturvärden

begränsa möjligheterna använda andra brukningsformer änatt attgenom
trakthyggesbruk och i viss utsträckning naturlig föryngring. Kommittén

vidare lagstiftningen har utgjort hinder för användningatt ettanser av
vissa brukningsformer syftar till produktion virke med högsom av
kvalitet. förInom bestämmelsen hänsyn till naturvärden har detramen om
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funnits för ökat hånsynstagande i enlighet med lagstiftarensutrymme
intentioner.

Kommittén ädellövskogslagstiftningen har varit nödvändigtatt ettanser
medel för bibehålla ädellövskogen och den har uppfyllt detta mål.att att

Naturvårdslagen, j ordförvärvslagen träfiberlagen naturresurslagen samt, ,plan- och bygglagen har utvärderats översiktligt. Allt tyder på dessaatt
lagar inte har motverkat med de skogspolitiska målen.
Enligt kommitténs uppfattning har den rådgivning och infomiation som
skogsvårdsmyndigheten genomför varit värdefullt inslag ochett ett
effektivt medel för föra gällande skogspolitik både till skogsägareatt ut
och allmänheten.

Kommittén konstaterar vidare den översiktliga skogsinventeringenatt
ÖSI har utgjort viktigt medel för deuppnå nuvarande skogspoli-ett att
tiska målen. Kommittén dock det tveksamtär värdet denattanser om av

ÖSIinformation har erhållits den kostnadmotsvararsom genom som
under åren har lagts ned inventeringama.på

forskningVad och utbildning beträffar hänvisar kommittén främst till
utredningen Sveriges lantbruksuniversitet SOU 1991:101 ochom
betänkandet Ds 1991:62 Kunskap för konkurrenskraft.

Kommittén de statliga ekonomiska stöden är de medelnoterar att som
har blivit föremål för flest utvärderingar. Kommittén konstaterar mångaatt

dessa utredningar har haft begränsat syfte. Kommitténs slutsats ärettav
flera stödromer har haft oönskade bieffekter eller varit ineffektiva ochatt
besluten minska eller bort dem har varit riktiga. Samtidigtatt att ta

konstaterar vi riktigt utformade bidrag och stödåtgärder kan in-att vara
hjälpmedel för skogspolitiskauppnå mål.tressanta attsom

I fråga skatter och avgifter har kommittén, vid sidan skogsvårds-om av
avgiften, inte haft i uppdrag in degå på Skatteregler gäller föratt som
skogsbruket. Eftersom riksdagen hösten beslutade1991 avskaffa skogs-att
vårdsavgiften har kommittén från diskuteraavstått avgiftens betydelseatt
för den gällande skogspolitikens utfomming.

Framtidsbedömning

Skogen förnybarär nationell tillgång varje generationen resurs, en som
måste och vårda.värna Framtida generationer kommer också att vara
beroende de nyttigheter skogarna Den sedan länge tillämpadeav som ger.
principen i landvårt vi skall hushålla med skogstillgångama,att att
utveckla dem för kommande generationers behov samtidigt vi självasom
kan dra dem kommer enligt kommitténs bedömning få alltnytta attav en

betydelsestörre i värld där befolkningen växer.en
Kommittén bedömer skogsnäringen kommer ha betydelseatt att stor

framtidenäven i för vi skall denå övergripande sarnhällsmålenatt om
bl.a. ekonomisk tillväxt, ibalans utrikesbetalningama och full sysselsätt-
ning. Inom delar landet kommer näringen i fortsättningenävenstora attav
ha betydelse för ekonomi och sysselsättning. Virkesförrådetsstoren
snabba ökning och möjligheterna väsentligt öka avverkningama utgöratt

traditionellapotential för expansion både den skogsin-storen en av
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användningsområden.uppbyggnadproduktionen ochdustriella av nya
långsiktigtför måletinomgenomföramöjligtDetta år att om enramen
virkespro-förutsättningenunder den viktigavirkesproduktionuthållig att

miljöskador,grundförsämras påduktionen inte t.ex. av
detkommittén har låtit utföra visarawerkningsberâlcningarDe attsom

från ochmiljoner m’skomkring 95 åruthålligt avverkamöjligtär att per
nuvaranderelation till denskall i1990-talet. sättasDettamed slutet av

hektarVirkesförrådetmiljoner m°sk år.70avverkningen på 60 perper-
öka successivt.kommerandelen äldre skogoch att

tillgång pårikligt inhemskefterfrågeutvecklingen,väntadeDen
deltagande i ökateventuellt svensktEES-avtalet ochvirkesråvara, ettett

för fortsattandhåmtningspaustalar eftereuropeiskt samarbete några års en
viSamtidigt kan väntasvenska skogsnâringen.expansion den oss enav

Avgörande förproduktionen.returñberbaseradeökning den enav
andraskogsnäringens ävenindustrikapaciteten årexpansion menav

branschers konkurrensförmåga.träråvaruförbrukandepotentiella
kort sikt och denkonkurrentbild fram påochmarknads-Den tonarsom
till fortsattavverkningsmogen skog ledaväntasrikliga tillgången på en

effekt har redande Enprisutveckling virke under närmaste åren.påsvag
Sågverken ochavståndsrelaterat virkespris.introduktionblivit ettav

för närvarandevisa benägenhet änmassaindustrin kommer större attatt
produktion.sig för deras Enkvalitéer bäst lämparvälja deut som

därförprisdifferentiering för olika virkeskvalitéer år vänta.tydligare att
ha varitändrat karaktär frånunder detta sekelMiljöproblemen har att

i högrekommitténs bedömning detta änbli globala.lokala till Det är attatt
docklång tid framöver kangälla i framtiden. Förgrad kommer att man

problem. Enluftñroreningama kommerräkna med stortatt ettatt vara
leda tillluftñroreningama skulletemperaturñrändring till följd attav

artsammansättningen ochinnebärförändras.skogsekosystemet Detta att
Risken förutbredningsområden ändras.naturligaträdens avangrepp

Luftföroreningamaöka.andra skadegörare kan kommainsekter och att
försurningoch indirektträden direkt barren och bladenskadar på genom
långsiktigahot skogsmarkensmarken. Markförsumingen är ett motav

produktionsfömiåga.
ökandefinns risk förkommitténs uppfattning detärDet attstoratt

skogsskador förvånastill problemen medluftföroreningar leder att om
virkesproduktionen minska.in. fall kommeringa motåtgärder sätts I så att

områden i äntroligen drabba vissa EuropaMinskningen kommer att mer
Även virkesproduktion. däremotSverige riskerar minskad Omandra. man

det fortfarande 30 40 årproblemen det troligtlyckas bemästra är att om -
förråd virkesråvara i Europa ävenfinnas tillräckligkommer att omav

hittills.efterfrågan utvecklas som
i vidkommittén miljöfrågomasikt 5 bedömerPå kort 30 år att-

betydelse. Samtidigtfortsatt och växandebemärkelse får attsomen
denråvaruleverantör tillviktigskogen kommer attmerparten vara enav

vårdenskogsindustrin kommer också andra kommer vägassvenska att
naturvårdshânsy-i framtiden ytterligare ökatidigare. Viktenän attavmer

troligtdärför öka.skogsbruk kan väntas Det ärvid bedrivande attavnen
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det inom vissa områden, i känsliga naturområden närat.ex. tätorter och
på skärgårdsöar, kommer ske anpassning skogsbruksmetoderatt ochen av
teknik. Samtidigt kan avsåttningen mark för naturvårdsändamål väntasav
öka.

Ett miljömål för skogsbruket

Det finns enligt kommitténs bedömning olika sätt skydda skogsmiljön.att
Ett är avsättningar Ett är medstora naturreservat. hänsyn tillannat attav
markens produktionsfömiåga och avstånd till fabriker och marknad bruka
skogen med olika intensitet. Ett tredje är över hela skogsmarksarealenatt
bruka skogen med sikte högpå produktion och god och miljöhän-natur-

ÄvenEnligt kommitténs mening är det tredje sättet föredra. dettasyn. att
alternativ innebär vi måste avsätta nationalparkeratt och inaturresevat
framtiden i långt mindre utsträckning än skyddet viktigamen om av
naturvärden skall grundas på avsättningar enligt alternativ Vi föreslår

miljömålet för skogen jämställsatt med produktionsmålet.
Kommittén antal principer för nationelltett miljömål förettanger

skogsbruket. Skogen skall brukas så produktionsförmågaatt naturresursens
långsiktigt bibehålls, ochväxt- djurarters och fortbeståndnaturtypers
säkerställs, hotade och skyddas ellerarter naturtyper unikaattgenom
naturvärden skyddas eller skapas områden lämnas för friattgenom
utveckling.

Utnyttjandet skogen innebär de från naturvårdssynpunktatt viktigaav
element karaktäristiska för naturskogen försvinner. Träden blirsom var
således varken gamla eller dör platsenpå så död ved kan bildas.att

Kommittén trakthyggesbruk är skogsskötselmetodattanser en som
iväl den boreala barrskogen där frekventa kraftiga störningar alltidpassar

har förekommit. Trakthyggesbruket kan utformas så delatt en av
naturskogens värden bibehålls eller nyskapas. Speciellt tilltalande synes
trakthyggesbruk med skärm eller fröträd inom områden där detta ärvara
biologiskt lämpligt. Metoder innebär undviker kalhuggningattsom man
kan särskilt intressanta inom områden i naturskog skullevara som en
präglas lång skoglig kontinuitet.av

För uppnå miljömålet detär enligtatt kommitténs uppfattning nöd-
vändigt med detnär gäller viktiga förutsättningar för nyttjandeten samsyn

skogen. Den svenska skogens produktionsförmåga skall brukasav
långsiktigt, ansvarsfullt och med sikte på god ekonomisk avkastning för
skogsägare och samhälle. Ett långsiktigt bruk skogen måste ske i över-av
ensstämmelse med de naturgivna förutsättningarna. Skogsägaren har ett

för med detta utgångspunktatt söka eller åtminstoneansvar som gynna
bibehålla den biologiska mångfalden då skogen brukas.

Förslag till framtida skogspolitiska mål

De övergripande samhällsmålen bl.a. ekonomisk tillväxt, balans iom
utrikesbetalningama, full sysselsättning, regional balans godsamt natur-
och miljövård har lagts fast riksdagen förutgör mål all samhälleligsom av
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verksamhet. Var och samhällets sektorer skall enskilt och i samspelen av
med andra samhällssektorer verka i riktning dessa mål.mot

deInom gäller för konkurrensutsatt näring förutsättsramar som en
beslutsfattare inom skogsindustrin och skogsbruket sitt bidrag för attge
uppfylla de övergripande samhällsmålen. förutsättsStaten å sin sida, med
beaktande samhällsmålen och inom marknadsekonomins försökaav ramar,
skapa förutsättningar för näringslivet samtidigt dengynnsamma som anger
vad gäller beträffande hänsynen till naturvärden och andra allmännasom
intressen.

denI mån utvecklingen ekonomi och sysselsättning inom olika delarav
landet inte överensstämmer med mål bör tillgripa olikastatens statenav

regionalpolitiska åtgärder. Olika former stimulans skogsnäringen kanav av
därvid också komma ifråga. Finansieringen dessa åtgärder allmäntärav av
intresse, dvs. den bör ske statsbudgeten.över

I de miljöpolitiska besluten har slagits fast alla samhällssektorer skallatt
ansvarsfull hushållning med och miljö- ochgenomsyras av en omsorg om

inom för sin verksamhet. Detta sektorsansvarnaturresursema ramen
innebär bl.a. varje sektor skyldigär skäligt föratt att ta attansvar
säkerställa den biologiska mångfalden och den genetiska variationen. Varje
samhällssektor har också för lösa de problem redanett attansvar som
föreligger och förhindra miljöskador uppstår.att nya

Utsläppen däribland koldioxid från industrier, enegiproduktionav gaser,
och trafik, bör minskas för förhindra global uppvämming. Sverigeatt en
bör därför enligt kommitténs uppfattning nationellt och internationellt
arbeta för luftföroreningama minskas.att

Kommittén föreslår produktions- och miljömålen för skogspolitikenatt
formuleras följandepå sätt.

Produktionsmålet
Skogen och skogsmarken bör nyttjas effektivt och ansvarsfullt så denatt
uthålligt god avkastning. Skogs roduktionens inriktning skallger en

sådan framtida hand ingsfrihet erhålls beträffandeatt storvara en
användningen produkterna. Nyttjandet skall präglas mångbruk.av av

Miljömålet
Skogsmarkens naturli produktionsförutsättningar bör vidmakthållas.a
Biologisk mångfald genetisk variationi skogen skall behållasoc genom

i landet naturligt förekommande ochväxt- djurarter förut-att ges
sättnin fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiattar estetislêaa
bestån Hotade och skall skyddas. Skogensarter naturtyper.och kulturella värden skall värmas.

Kommittén föreslår dessa mål kommer till uttryck i den s.k.att pro-
talparagrafen i skogsvårdslagen följandepå sätt.

Skogen är nationell tillgång skall skötas så den uthålligtatten som
god avkastning samtidigt den biologiska mångfaldenger en som

behålls.
Vid skötseln skall hänsyn till andra allmänna intressen.tas
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till framtida skogspolitiskaFörslag medel inledning-

föreslagnaFör de målen kan olika medel kommauppnå till användningatt
lagstiftning, rådgivning,såsom reservatavsättningar, tecknande av

civilrättsliga avtal eller intrångsersättning för skydda värdefullaatt
biotoper, statliga bidrag forskning och utbildning. Kommitténssamt grun-
duppfattning skogspolitiskaär åtgärder endast bör komma i frågaatt om

mål finns och den väntade marknadslösningen inte över-ett uppsatt
med detta framgångsrikensstämmer mål. En skogspolitik förutsätter,

förutom bl.a.konkurrenskraftig skogsnäring, engagerade markägareen
och brukare skogsmarken kan fatta lokalt anpassade beslut.av som

Det är kommitténs uppfattning i förstadet hand lämpligt väljaäratt att
medel kunnandetökar hos markägare och brukare skogsmarken.som av

förutsättningEn för Ökat kunnande är kvalitativt högtstående forskning.
Rådgivning och utbildning bör bedrivas aktivt. Den bör efteranpassas

olika ägargruppers behov och flexibel.göras Detta särskilt viktigtär när
skogspolitik har beslutats, tillträdernär markägare elleren ny en ny ny

arbetskraft anställs. Kunskapen hos markägama eller de personer som
brukar marken behöver öka fortlöpande. Rådgivning utbildningoch kan
bedrivas både i och i privat regi. samtidigtDet är rimligt utgåstatens att
från ökad kunskap egenintresse ochär markägama självaatt ett att
bekostar delar rådgivningen och sin utbildning. Kunskaperna behöverav

både grundläggande och tillämpad Särskilt de grundläggandenatur.vara av
kunskaperna har betydelse för förutsättningarmöta för ochstor att nya
krav skogsbruket.på

ekonomiskaGenom medel, bidrag till ädellövskogsbruket ellert.ex.
bidrag för planering skogsbilvägar, kan förutsättningarnapåverkastatenav
för beslutsfattandet. Beslutsunderlaget kan förbättras inventeringar.genom

Samtidigt kan vi inte tillåta alltför låg ambition i vård, skötsel och
brukande skog och skogsmark eller beslut strider de skogspo-motav som
litiska målen. Det därför nödvändigtär lagstiftning ochatt genom
föreskrifter precisera vilka krav ställer viktigtDet ärstaten attupp.
lagstiftningen minimikraven och inte speglar de skogspolitiskaanger
ambitionerna i sin helhet.

lagstiftningen det framgåAv måste vilka krav igäller sambandsom
med enskilda åtgärder, för enskilda bestånd eller för fastighetenhela och
vilka påföljdema blir markägaren bryter bestämmelserna.motom

förenklaFör och samtidigt markägare och brukare skogsmar-att ge av
ken enhetlig bild föreslår kommittén de bestämmelser ingår iatten som
ädellövskogslagen flyttas till skogsvårdslagen.

Kunskap lagstiftningen och de ligger bakom denna börom normer som
förmedlas aktiv rådgivning. verksamhetDenna är ettgenom en sam-
hällsansvar och därför huvuduppgift för skogsvårdsmyndigheten. len
enlighet med sektorsansvaret kommittén skogsvårdsmyndighetenattanser
i huvudsak bör handha tillsynen på skogsmark.

Om kraven inskränkningar ipå skogsskötseln vadgår utöver ärsom
rimligt begära enskild markägare bör intrångsersättningstaten attav av en
utgå. Kommittén i enlighet med riksdagsbeslut år 1987ett attanser
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ersättning skall till markägaren den pågående markanvändningenutgå när
försvåras berörd del fastigheten. Kommitténavsevärt på dock attav anser

den del kostnaden intrång till den s.k. kvalifika-motsvarar ettav som upp
tionsgränsen skall avräknas vid intrång är ersättningsgilla.som

Preciseringar

En bärande idé i den kommittén föreslagna skogspolitiken är ökatav
ökat kunnande. Rådgivning och utbildning bör därför, däransvar genom

lämpligt och i utsträckningså är så möjligt, komma till använd-stor som
ning för deuppnå målen.att uppsatta

De kommittén föreslagna skogspolitiska målen innebär aktivtatt ettav
skogsbruk bör bedrivas på huvuddelen skogsmarken. Det är önskvärtav

produktionsfömiågan med beaktande miljömålet utnyttjas väl allpåatt av
skogsmark där andra intressen,inte naturvårdsintresset, vägert.ex. tyngre

skogsproduktionen. Skogamaän bör hänsyn till sysselsättningen iav
främst glesbygden ha sådan sammansättning de långsiktigt kanatten ge en
jämn avkastning.

Kommittén vill framhålla det är i markägarens intresse, inteatt eget
minst med tanke på skogen i regel betydandeatt representerar ett
kapitalvärde, bedriva aktivt skogsbruk.att ett

Kommitténs framtidsbedömning visar virkestillgångama och andelenatt
avverkningsmogen skog ökar samtidigt skogsbrukets lönsamhet inomsom
vissa delar landet kan bli därför lika motiveratDet är inte attav svag.
överallt bedriva lika intensivt skogsbruk tidigare.Lagstiftningensett som
krav bl.a. hushållning och återbeskogningpå dock uppfyllas.måste

För det kommittén föreslagnauppnå miljömålet det nödvändigtäratt av
vissa biotoper och blirområden helt undantagna från skogsbruk. Efteratt

bör30 år större områden sammanlagt 5på skogsmarken i helaprocent av
landet undantagna från skogsbruk. Avsättning områdenstörrevara av
nationalparker, kan ske med stödnaturreservat naturvårdslagen. Iav
södra och mellersta Sverige i Sveriges kustland finns få störresamt norra
skogsområden har påverkats ringai grad människan med natur-som av
skogskvaliteter. Det är angeläget de finns undantagna frånäratt som
skogsbruk och det skapas avsättningar för behålla denatt attnya genom
biologiska mångfalden.

detGenom år beslutade biotopskyddet i1991 21 § naturvårdslagen
tillgodoses delvis behovet undanta medelstora och mindre bioto-attav
peromrâden med höga naturvärden från skogsbruk. Kommittén föreslår

skyddet känsliga biotoper därutöver skapas civilrättsligaatt av genom
avtal. angeläget insatsernaDet är prioriteras och samordnas över störreatt
områden och ägogränser.

Behovet vård och skydd biotoper med höga naturvärden börav av
bedömas med utgångspunkt i befintligt och kompletterande inventerings-
underlag. Underlaget bör kompletteras främst inventeringgenom av
sumpskogar och nyckelbiotoper. och andraDessa inventeringar som
behövs för tillgodose de allmänna intressena bör finansierasatt staten.av
Varje skogsägare bör fåsnabbt kännedom inventeringamas resultat förom
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det innehavet. kanPå så sätt bättre beakta de allmännaegna man
intressena vid planering och genomförande skogsbruksåtgärder.av

Kommittén föreslår lagstadgad skyldighet för skogsägama föratten
myndigheterna redovisa uppgifter sin skog. Dessa uppgifter behövs vidom
genomförandet skogspolitiken och dessutom i samhällsplaneringen.av
Skogsägarna skall emellertid inte längre skaffa sigtvungna attvara en
skogsbruksplan.

Som led i markägarens sektorsansvar för naturvärden föreslårett
kommittén denne i samband med sin avverkningsanmälan även skallatt

den naturvårdshänsyn han att ta.ange avser
För uppnå de föreslagna skogspolitiska målen detär enligt kommit-att
meningténs vidare viktigt den naturliga karaktären hos de skogligaatt

impedimenten bibehålls. Trakthyggesbruk med slutawerkning, återväxtåt-
gärder, röjning och gallring bör därför undvikas dessa.på Inte heller pro-
duktionshöjande åtgärder bör vidtas. Någon ersättning för dessa in-
skränkningar i brukandet skall inte utgå.

den nedlagdaAv jordbruksmarken föreslår kommittén den delatt som
inte i anspråk jordbruket fir odla energi- och industrigrödortas ellerattav
användas fir ändamål bör del utnyttjas för skogsproduktion.annat en
Naturvårds-, landskapsbild och kultunniljöskäl talar för beskogningenatt
företrädesvis sker med lövträd där förutsättningar föreligger.

Som del i jordbrukets omställning förordar kommittén rådgivningatten
och utbildning för- och nackdelar med beskogning lämpligasamtom om
trädslag sker. Inom för den jordbrukspolitik bedrivs finns f.n.ramen som
möjlighet till ekonomiskt stöd vid igenplantering viss åkermark.av

Kommittén skogsbruk inom den ljällnära skogen skall bedrivasattanser
med mycket återhållsamhet. Vi ingen anledningstor föreslå någraattser
ändringar i de bestämmelser nyligen har beslutats detta.som om

För uppnå de föreslagna skogspolitiska målenatt är det önskvärt att
arealen ädellövskog ökas nyanläggning på lämpliga marker. Det ärgenom
kommitténs mening det är nödvändigt ekonomiskt stödjaatt ädel-att
lövskogsbruket även i framtiden.

Kommittén vill framhålla det är nationell angelägenhet skyddaatt atten
och vårda kulturmiljövår bl.a. undanta mindre områden frånattgenom
skogsbruk eller de skogliga åtgärderna. Genom rådgivningatt kananpassa

ökat hänsynstagandeuppnå hos markägare eller de brukarman som
skogen. Detta hänsynstagande bör normalt ligga inom för ägaran-ramen
svaret.

Kommittén skogsproduktionens huvudinriktning börattanser vara en
hög produktion barrträdsvirke god kvalitet. Valet mellan ochav av gran
tall bör i högre grad hittillsän präglas växtplatsemas naturgivnaav
förutsättningar. Andelen lövträd bör öka något särskilt i områden medsom
hänsyn till sina förutsättningar har låg lövträdsandel. Det ären mer
angeläget öka lövträdsandelen i barr- och blandskogaratt än ökaatt
lövskogsarealen. Kommittén det för landet helhet bör skeattanser som en
tyngdpunktsförskjutningmot skogsskötsel främjar kvalitetsproduktion.som

Att lagstiftning detaljreglera virkesproduktionens allmännagenom
inriktning kommittén olämpligt. Kravet föryngringpå efteranser vara
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slutawerkning eller skada eller när skogsmarken är outnyttjad bör dock
kvarstå. Däremot bör bl.a. den s.k. 5:3 paragrafen medersättas kravett

föryngringpå endast då skogstillståndet uppenbartär otillfredställande.
Rådgivning och utbildning bör i första hand komma till användning för att

denuppnå önskvärda produktionsinriktningen.
Det viktigtär produktionsformema i skogsbruket sådanaatt är att

läckage och bortförsel näringsämnen minimeras. Produktionsför-annan av
börmågan kunna upprätthållas med naturlig vittring, fömanedbrytning och

luftburna näringsämnen från havet näringsbas. För upprätthållaattsom
skogsmarkens långsiktiga produktionsfömiåga och säkerställa skogsekosys-

stabilitet krävs enligt kommitténstemens mening de luftburna förore-att
ningama minskas radikalt. avvaktanI härpå kan luftföroreningamas
skadeverkningar markenpå i viss mån motverkas och fördröjas genom
kalkning och vitaliseringsgödsling. Kunskaperna åtgärdemas effekterom

dock fortfarandeär otillräckliga. Det är därför viktigt med fortsatt forsk-
ning och utvärdering pågående kalkningsförsök. [områden är hårtav som
belastade luftföroreningar bör kalkning och vitaliseringsgödsling ske.av
Detta är både allmänt intresse och till fir denett enskilde markäga-nytta

Kommittén föreslår därför skogsmarkskalkning genomförs iattren. ett
försök de hotade markerna.att restaurera De markägaremest markervars
kalkas bör täcka 20 kostnaderna.procent av

Helträdsutnyttjande med ñngrenar och barr från skogenuttag börav
starkt begränsas tills vidare. Kompensation näringsbortfallet bör skeav

askåterföring eller på sätt. Avgränsnin lämpliga markerannatgenom gen av
för helträdsutnyttjande åtgärder för näringskompensationsamt bör grundas
på den kunskap kommer fram fortlöpande.nya som

Kommittén vill framhålla det viktigtär förutsättningaratt skapas föratt
väl fungerande virkesmarknad. Det är nödvändigt för ekonomisken en

sund och rationellt fungerande skogsnäring. förutsättningEn är bl.a. att
virkeshandeln inte koncentreras till köpar- eller säljarorganisationen en
inom delar landet.av

Enligt kommitténs uppfattning bör skogsskötseln i hög grad frånutgå
de naturgivna förutsättningarna och skogsbeståndens struktur. skogsbruket

i betydligtmåste högre grad hittillsän bedrivas så det långtsåatt som
möjligt efterliknar det sätt på vilket skogsekosystemet naturli fungerar.gen
Utvecklingen och användningen ståndortsanpassade metoder börav
fortsätta. I skog särskild betydelse för den biologiska mångfalden börav
endast sådana skogsbruksmetoder användas medger naturvärdenaattsom
bevaras i hög utsträckning. Detta gäller sumpskogar och lövskogart.ex.
inklusive ädellövskogar övergångszoner vattendrag,samt ochmot myr
jordbruksmark.

Kommittén föreslår minskad detaljreglering skogsskötseln. Blanden av
föreslår vi röjnings- ochannat gallringsskyldighetenatt slopas och att

andra awerkningsfonner slutawerkningän tillåtes. Det väntas medföra ett
variationsrikt skogsbruk vilket bidrar till uppfylla miljömålet.mer att

Härutöver föreslår vi reglerna lägsta slutavverkningsålderatt samtom
lägsta och högsta slutavverkningsareal i huvudsak slopas. Vad gäller
storskogsbruket föreslår vi dock ransoneringsbestämmelsema behållsatt
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ochAvvågningen mellan produktions-brukningsenheter.för större
lagstiftning.i viss bli regleradnaturvårdsintressena föreslås mån genom

med rådgivningminimikraven bör kompletteraslagstiftningen angivnaDe i
och utbildning.

skogsodlingsmaterial börförflyttningarKommittén sådanaatt avanser
skilja sig frånodlingsmiljön påtagligt kommerundvikas innebär attattsom

skogsodlingsmaterial bör användas i störreursprungsrniljön. Lokalt
med användningenSärskild återhållsamhet bör iakttasutsträckning. av

beståndet börmaterial för det enskildaklonat material. Valet genetisktav
ensidigt material bör användas.riskspridning mindrepräglas dvs.av

contortaodlingen bör få omfattning ärKommittén att somenanser
sammanhän-maximiareal gäller i dag. Storaväsentligt mindre än den som
främmandeinte förekomma. Andragande områden med contortatall bör

användas i litenhinder kunna ochträdslag contortatall bör prövasån utan
följsemellertid angeläget omfattningen löpandeskala. Det är att upp.

utföras negativakvävegödsling endast bör såKommittén attattanser
mellersta Sverige börmiljöeffekter blir försumbara. Särskilt i södra och

gödsling, till följd luftföroreningama, begränsas starkt.av
skogsbruket kontinuerligtKommittén det vidare angeläget attanser

förluster till följd skadorvidtar åtgärder för undvika omfattandeatt avav
svampskador. åtgärder börolika slag, insekts- och Dessastorm-,t.ex.
naturvärden förlorade.emellertid inte långt betydande gårgå så att

minimikrav vadLiksom hittills föreslår vi precisering statensaven
naturvärdena.dockgäller skogsskyddet. Dessa krav måste avvägas mot

förorsakar beståendevidare viktigt skogsbruksåtgärdema inteDet är att
miljön i övrigt.skador markens ytskikt eller påpå

regeringen bl.a.det miljöpolitiska beslutet bemyndigadesI år 1991 att
områden där det särskilt angelägetförbjuda markavvattning i är att

har fått ivåtmarkema bevaras. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen
sådana områden. Vidare infördesuppgift lämna förslagatt genomom

ändringar i skogsvårdslagen anmälningsplikt för skyddsdikning samten
dikning.föreskrifter naturvårdsintressena vid bl.a. sådanhänsyn tillom

Kommittén föreslår ingen ändring dessa beslut.av
effekterSkogsbruket bör enligt vår mening bedrivas så negativa påatt

minimeras. framgår lagstiftningen. BästVilka kraven ärvattensystem av
enligt uppfattning frivillighetensresultat uppnås kommittén väg. Fortsatt

kommitténsforskning näringsläckage och arbetsmetoder enligtärom
mening angeläget.

blirSkogsbilvägnätet bör utformat skogsbruketsså transporterattvara
minimeras.effektiva samtidigt dess negativa inverkan naturmiljönsom

tidigare väglöst land vägutbyggnad ske med särskild varsamhet.I bör Att
samordningskapa väl i ägosplittrade områden kräveravvägt vägnätett

rekreationssynpunkt det angeläget vägarnaöver ägogränsema. Från är att
föreslårhålls stimulera till samordningöppna. F5: över ägogränsemaatt

tillkommittén statligt bidrag lämnas planering vägnätet.att ett av
i liksom i andraKommittén skogsbruket tätortsnära områdenattanser

vid sjöar ochområden betydelse för rekreation och friluftsliv, t.ex.av
intressenvattendrag, längs kusterna, bedrivs så dessapå öar attsamt
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områdena börnämndasärskilt i deall skogsmarktillgodoses. På men
medlet förviktigastelandskapsbilden beaktas. Detvårdabehovet attattav

utbildning. Enligtrådgivning ochambitionsnivånönskade ärdenuppnå
Översiktsplaner. Det ärupprättaskall kommunernaoch bygglagenplan-

särskiltskogsområden ärframgår vilkadessaviktigt detatt som avav
friluftsliv.rekreation ochförintresse

skogsbruketrennäringen börförutsättningar förgodaskapaFör att
förläggning i tidskogsbruksåtgärdemasochsina metoder anpassaanpassa

från radikal markberedningavståfrågakanoch Det attt.ex. omvararum.
bestånd med trädlavar.och överhållaatt

betingelser för det vildabör bedrivasskogsbruket så att gynnsamma
skapas.

Förslagtill finansiering våraFörslag av

miljardför budgetåret 199293via statsbudgeten 1Totalt fördelar staten ca
med skogsbruket.hörområden eller verksamheterkronor på sammansom

bränslen ochforskning trädbaseradeoch utbildning inkl.Forskning om
kronormiljonergymnasial nivå erhåller anslag 420utbildning på om ca

tillmiljoner Statsbidragenskogsvårdsmyndigheten kronor.och 310ca
skogsinventering tillöversiktlig uppgårskogsvården och anslaget till m.m.

skogsmark tillAnslaget för inköpmiljoner kronor.knappt 160 av
miljoner kronor.till 125reservatavsättningar uppgår ca

skogspolitiken beräknaskommittén föreslagnaStatsutgiftema för den av
förtill ungefär beloppbudgetåret 199394 uppgåför samma som

utgiftsramutbildning föreslås få199293. Forskning ochbudgetåret en om
från löntagarfondspengar börkronor. tillskottdrygt 420 miljoner Ett

föreslåsSkogsvårdsmyndighetens anslaginnebära ökad budgetram.en
myndighetenmiljoner kronor. pågårminska till 260 Den översyn somav

debelopp. Kommittén föreslårdock komma förändra dettakan attatt
denskogsbruket awecklas. innebärstatsbidragen till Detflesta att

kraftigt miljoner kronor.bidragssumman minskas till 50sammanlagda ca
till ädellövskogs-statsbidrag i fortsättningen lämnasKommittén föreslår att

till planering skogsbilvägar 10miljoner kronor ochbruket 15 av
skogsmarkskalkning 15kronor. Vidare föreslår vi anslag förmiljoner ett

kronor.biotopskyddet 9,5 miljonermiljoner kronor och för uppnåatt
till inköpfördubbling anslagetKommittén föreslår dessutom änmer en av

medelreservatavsättningar, miljoner kronor,skogsmark till 280 ettsomav
miljömålet.för uppnåatt

öka medföreslår vi under femårsperiodAnslaget till skogsforskning en
Även föreslår vi ökaanslaget till skogsmarkskalkning50 miljoner kronor.

biotopskyddet bör budgetåretmed belopp. Anslaget för uppnåattsamma
till 35,5 miljoner kronor.199798 uppgå

bortfaller finansieringskogsvårdsavgiften har avskaffatsGenom att en
oförändrade199394. Vid i övrigt256,5 miljoner kronor budgetåretom
för 759finns finansiering via statsbudgetenförutsättningar således ca
Kommitténmiljoner kronor.miljoner kronor. finansiering krävs 255Ny av

ochbiotopskyddeti linje med regerings- och riksdagsuttalandenföreslår att
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de ökade reservatavsâttningama finansieras med medel erhållerstatensom
vid försäljningen mark från Domän AB 160 miljoner kronor.av
Kommittén föreslår koldioxidavgiften finansierar anslagetatt till skogs-
markskalkningen och bilskattemedel anslaget till planeringen skogs-av

Övrigbilvägar. finansiering föreslår vi ske omfördelning inomgenom en
för anslaget till Sveriges lantbruksuniversitet och anslag påramen

naturvårds- och miljöområdet.
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Författningsförslag

till1 Förslag
skogsvårdslagenändring i 1979:429Lag om

föreskrivs i fråga skogsvårdslagenHärigenom 1979:429om
dels och skall upphöra gälla,12 13 §§att att
dels nuvarande och skall betecknas10 § § 6 9 §§,11att -

nuvarande skall betecknas §§ och nuvarande 20 3014 19 §§ 10 20e - --
skall betecknas§§ 28 40 §§,-
dels och 5 de 352 §§, 10, ll, 12, 13, 17, 18, 20, 29, 31,att nya

rubriken före skall ha följandeoch 39 §§ närmast 31 §-37 samt nya
lydelse,

dels rubrikerna före nuvarande ochnärmast 12, 18, 20, 21, 22 27att
respektiveskall sättas närmast före 10, 14, 28, 29, 32 37 §§,§§ nya

dels det i lagen skall införas sju paragrafer, och21 27 §§,att nya -
före rubrik följande lydelse.närmast 21 § en ny av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Allmänna bestämmelser

l §

nationell tillgångskogsmark med dess skog skall Skogen är en
utnyttjande skall skötas denlämpligt så att ut-av somgenom

markens virkesproducerande hålligt god avkastningger en
samtidigt den biologiskaförmåga skötas denså att var- som

värdefull mångfalden behålls.aktigt hög ochger en
Vid skötseln skall hänsynvirkesavkastning. tas

hänsyn till andra allmännaVid skötseln skall intressen.tas
till naturvårdens och andra all-

intressen.männa
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2§

Med skogsmark i denna lagavses
mark lämplig för virkesproduktionär och inte i väsentligsom som

utsträckning används för ändamål,annat
2. mark där det bör finnas skog till skydd sand- eller jordflykt ellermot

fjällgrånsen flyttas ned.mot att
Mark ligger helt eller isom

huvudsak outnyttad skall dock
skogsmark,inte anses som om

den grundpå särskilda fär-av
hållanden börinte anspråkitas
för virkesproduktion.

Mark skall lämplig för virkesproduktion, den enligt vedertag-anses om
bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst kubikmeterna en

virke året hektar.om per

3§

Denna lag hindrar inte skogsmark i anspråk för ändamålatt tas änannat
virkesproduktion.

4§

Denna lag skall inte tillämpas i den mån den strider föreskriftermot som
har meddelats med stöd naturvårdslagen 1964:822 eller lag.av annan

Anläggning skog på skogsmarkav

5 §

Ny skog skall anläggas på skogsmark
markens virkesproducerande föm1åga efter avverkning eller påom

grund skada på skogen inte till på godtagbarttas sätt,ettav vara
2. marken ligger outnyttjad,om
3. skogen gles ellerså skogstillståndetärom ärom uppen-

till del bestårså för bart otillfredställande.stor av mar-
ken olämpligt trädslag dessatt
tillväxt lägre denär avsevärt än
tillväxt möjlig.ärsom
Åtgärd enligt första stycket skall vidtas i fall i och1 2 utansom anges

dröjsmål och i fall i inom3 skälig tid.som anges
Om särskilda förhållanden

föreligger med hänsyn till natur-
vårdens, kulturmiljövårdens,
rennäringens eller andra intres-

bortfaller skyldighet enligtsen
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stycket ochförsta Regering-
eller myndighet regering-en som

undantagbestämmer deen anger
hänsyn tillpåkallade medärsom

angivna intressen.nu
6§

vidtas kanskog skall de föryngringsåtgärderVid anläggning somav ny
tillfredsställande ochskog täthetbehövas för återväxtenatt trygga avav

föryngringsmetod, markberedning,beskaffenhet i övrigt. Föreskrifter om
i nårrmda syfteplantering, vård plantskog och andra åtgärdersådd, av

regeringen bestämmer.regeringen eller myndighetmeddelas somav

7§

från skogsvårdssynpunkt, får regeringen ellerOm det är påkallat
regeringen bestämmer meddela föreskrifter förbjudermyndighet som som
villkor föreller ställer upp

skogsodlingsmaterial inhemskt elleranvändning visst slagav av av
utländskt vid anläggning skog,ursprung av

handel med sådant material.2.
Med skogsodlingsmaterial frön, plantor, sticklingar och andraavses

former ñrökningsmaterial, avsedda för anläggning skog.avav

8§

ansvarig för anläggning skog.Skogsmarkens ägare är och vård av ny

9 §

Skogsvårdsstyrelsen får i särskil- Skogsvårdsstyrelsen får i
da fall medge undantag från särskilda fall medge undantag7

från ochoch 4 6 §§.9 §§

Avverkning skog på skogsmarkav
10 §

Skogsmarkens för brukningsenheterPå uppgårägare attsvarar som
slutavverkning bedrivs i lämplig till hektarminst 0001 svarar
omfattning ålders-jämna markägaren för slutawerkningså att atten
fördelning skogen hans bedrivs i lämplig omfattningpå såav
brukningsenhet främjas. åldersfördelningjämnatt en av

skogen brukningsenhetpå hans
främjas.
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Regeringen eller den myndighet Regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer med- regeringen bestämmer meddelarsom

delar föreskrifter hur föreskrifter hur andelstor storom om av
andel brukningsenhets brukningsenhets skogsmarksa-av en en
skogsmarkareal högst får real högst får slutawerkassom som
slutawerkas under viss period under viss period.en en
och hur andel arealenstorom av

slutawerkasmåste undersom
perioden. sistnämnda andel får
inte hälftenöverstiga denav
andel det tillåtet slut-är attsom
avverka.
För fallvisst föreskrivs undan- Skogsvårdsstyrelsen får i sär-
från första stycket bi 19 skilda fall medgetag undantag från

Skogsvårdsstyrelsen får i förstai övrigt stycket.
särskilda fall medge undantag
från första stycket.

11§

Som brukningsenhet skall räknas den skogsmark inom kommunen som
tillhör ägare följer föreskrifter meddelasannatsamma om av som av
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer.som

l2§

Skogsvårdsstyrelsen skall be-på Skogsvårdstyrelsen skall på be-
gåtan meddela beslut förhandpå gåtan meddela beslut förhandpå
huruvida viss awerkning är huruvida viss avverkning är
förenlig med eller13 I4 förenlig med 10

l3§

Skogsmarkens ägare skyldigär enligt föreskrifter meddelasatt som av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer underrättasom
skogsvårdsstyrelsen om

avverkning skall äga hanspå mark,som rum
2. sådan dikning i samband med avverkning inte kräver tillstånd enligtsom
naturvårdslagen 1964: 822.

hyggesplojning skall ägasom
pd hans mark,rum

vad han förgöraatt attavser
tillgodose naturvárdens intressen
sambandi med avverkning på

hans mark.
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tillstånd till avverkningKrav på m.m.

14 §

Regeringen meddelar föreskrifter skog föryngraär svår påatt attom som
grund dess läge eller behövs skydd sand-motav ogynnsamma som som
eller jordflykt eller förhindrapå fjällgränsen flyttas ned skallatt att
avsättas svårföryngrad skog eller skydsskog. Regeringen eller densom
myndighet regeringens bestämmer meddelar också föreskriftersom om
vilka delar den svårföryngrade skogen skall fjällnârautgöraav som anses
skog.

15§

svårföryngradI skog eller skyddsskog får avverkning inte ske skog-utan
vårdsstyrelsens tillstånd.

sambandI med tillstånd kan skogsvårdsstyrelsen beslutaatt ges om
åtgärder för begränsa eller motverka olägenhet och återväxten.att trygga

Tillstånd behövs inte för röjning eller gallring främjar skogenssom
utveckling.

l6§

Regeringen eller den myndighet regeringens bestämmer får för visstsom
eller vissa områden föreskriva tillstånd till avverkning svårföryngradatt av
skog inte får ges

i fråga skog mark inte genomsnitt kan producera minstom som en
kubikmeter virke hektar,året det inte finns särskilda skäl,om per om

för2. byggande skogsbilväg fir skogsbruketvägen intenyttanav om av
kostnaden för den eller intevägen kanmotsvarar in iom passas en

vägnâtsplan.

l7§

I ansökan tillstånd enligt 15 till§ avverkning i fjällnära skog skallom
sökanden redovisa vad han göra fir tillgodose naturvårdensatt attavser
och kulturmiljövårdens intressen.

Tillstånd får inte meddelas avverkningen oförenligär med intressenom
är väsentlig betydelse för naturvärden eller kulturmiljövården.som av
tillståndNår skall skogsvårdsstyrelsen besluta vilka hänsynges om som

skall till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen, i frågatas såsom
hyggets storlek och förläggning tillåten avverkningsforrn.samtom

Bestämmelserna i 14 första§
stycket vad dei krav påavser
slutavverkning gäller ifrågainte

fjällnära skog.om
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Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
redovisningsskyldighetföreskrifter undantag från enligt första stycketom

i fråga brukningsenhet omfattar högst 500 hektar skogsmark inomsomom
för ljällnåra skog.området

l8§

fråga till ersättning fir fråga ersättningI rätt I för skadaom om
följdskada till beslut enligt till följd beslut enligt 17 §ettav av

19 b § andra eller tredje stycket andra eller tredje stycket gäller
gäller bestämmelserna i 25 26 bestämmelserna i 25
§ första stycket första meningen, första stycket första26 § me-

första27 § meningen, 27 31 ningen och fjärde stycket, 27 §a
§ andra stycket, 32 första33 § första meningen, 27 31 §a
stycket, 35 första stycket34 § andra stycket, 32 första33 §
första meningen och andra stycket stycket, 34 35 § första stycket

naturvårdslagen.36 § första meningen och andra stycketsamt
36 § naturvårdslagen.samt

19§

avverkning sker inomInnan område där renskötsel får bedrivas enligtett
rennäringslagen under hela1971:437 året renskötselns året-runt-marker
skall berörd sameby beredas tillfälle till samråd enligt föreskrifter som
meddelas regeringen eller den myndighet regeringens bestämmer.av som

20§

I ansökan tillstånd enligt ansökan19 § I tillstånd enligt 15 §om om
till awerkning skall sökanden till awerkning skall sökanden
redovisa vad han redovisagöra vad han göraatt attavser avser
för tillgodose rennäringens för tillgodose rennäringensatt att
intressen. intressen.

Inom renskötselns året-runt-marker får tillstånd inte meddelas om av-
verkningen

medför sådant bortfallväsentligt renbete möjligheterna hållaatt attav
tillåtet renantal påverkas, eller

omöjliggör2. samling och flyttning renhjord.av
tillstånd skallNär skogsvårdsstyrelsen besluta vilka hänsynges om som

skall till rennäringens intressen, i frågasåsom hyggets storlek ochtas om
förläggning tillåten awerkningsform. Sådana villkor får dock intesamt

vadän uppenbart påkallas med hänsyn till renskötselrätten.annatavse som



291992:76SOU

Ädellövskøg

21§
dennalövträdMed ädla iavses
alm,inhemska trädslagenlag de

fågelbär,avenbok, bok, ek,ask
lind och lönn.

22§

dennaMed ädellövskog iavses
lag:

Skogsbestånd utgörs avsom
ochlövträd till 70minst procent

lövträd till 50ädla minst pro-av
och areal minstär ettcent vars

halvt hektar.
Trädbestánd betesmarker,på

lövträdbeståndet utgörs avom
och ädlatill minst 70 procent av

tilllövträd 50minst
klövträdende ädlaAvprocent.
hektar haskall trädtiominst per

diameter 30 centime-minsten av
höjd 1,3på övermeterter en av

skallMarkens arealmarken.
helaar.till minstuppgå en

skogsvdrdsstyrelsen enligtHar
trädslagssam-beslutat viss26 §

vid föryngringmansättning av
betrak-skall skogenädellövskog,

ädellövskog äventas om an-som
tidlövträd underdelen ären
styck-förstalägre iän som anges

et.

23§

skall beg-Skogsvårdstyrelsen på
besked skog-lämna visstäran om

eller trädbestånd påsbestånd
ädel-betesmark är att somanse

lövskog.
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24§

beståndI i 22 får§som avses
vidtasinte åtgärder innebärsom
beståndets egenskap ädel-att av

lövskog förloras. Efter slutavverk-
ning i skogsbestånd skall ädel-ny
lövskog anläggas området.på

detOm finns särskilda skäl får
skogsvårdsstyrelsen medge undan-

från första stycket. sambandItag
med medgivande undantag fårav
skøgsvårdsstyrelsen föreskriva att

ädellövskog anläggs på annatny
ställe inom brukningsenhet.en
För anläggning ädellövskogav ny
gäller 26 andra§ till fjärde styck-
ena.

25§

Utan hinder 24 §första stycketav
får mark användas i enlighet med
detaljplan eller enligheti med
beslut gäller för företagsom vars
tillåtlighet särskildi 0rd-prövats
ning.

26§

Slutavverkning i skogsbestånd
i 22 §får inte påbörjassom avses

innanskogsvårdssstyrelsen lämnat
medgivande därtill.

I samband med medgivande
enligt första stycket får skogs-
vårdsstyrelsen meddela föreläg-
gande det vilketpå slu-sättom
tawerkning ochden därav föran-
ledda anläggningen ädel-av ny
lövskog skall genomföras. Före-
läggande får meddelas iäven

fall, avverkning skettannat om
medgivande enligt förstautan

stycket eller särskilda åtgärder
behövs för skydd eller vård av
viss ädellövskog.
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27 §
allmänna medel kanAv lämnas

bidrag till kostnader för åtgärder,
behövs för äter-ñ att tryggasom

ädellövskog.växten av

Insektshärjning

28 §

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
omföreskrifter bekämpning insektshäxjning i skog och upparbetningav om

skadad skog, utforsling eller lagring virke och andra åtgärderav av som
behövs för motverka uppkomsten yngelhärdar.att av

Skogsmarkens ägare är ansvarig fir sådana åtgärder utñrs. Föratt
förebyggande åtgärder i samband med avverkning och lagring virke ärav
också har förfogarätt över skog eller virke ansvarig.attannan som

Hänsyn till naturvärden, kulturmiljövården och rennäringen

29 §

Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer får regeringen bestämmer fårsom som

meddela föreskrifter den meddela föreskrifter denom om
hänsyn skall till naturvår- hänsyn skall tilltas naturvår-tassom som
dens och kulturmiljövårdens dens och kulturrniljövårdens in-
intressen vid skötseln skog, på skogliga impedimenttressenav

kvarlämnandesåsom trädsam- vid skötseln skog såsomsamtav av ,lingar, dikning och skogsbilvâ- kvarlämnande träd och träd-av
sträckning samlingar, dikning och skogsbil-gars

vägars sträckning.
Bemyndigandet medför inte befogenhet meddela föreskrifter äratt som
ingripandeså pågående markanvändning avsevärt försvåras.att

Skogliga impediment markär
med skog eller mark med förut-
sättningar bära skog däratt
marken i genomsnitt kaninte pro-
ducera minst kubikmeter virkeen

året hektar produk-utanom per
tionshojande åtgärder.
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30§

Vid skötsel skog skall i fråga hyggens storlek och utläggning,av om
beståndsanlåggning, kvarlämnande trådsamlingag och skogsbilvägarsav
sträckning och ske påkallas hänsyn tillanpassning uppenbart medsom
rennåringen. Vid planläggning och genomförande åtgärderna skallav
eftersträvas berörd sameby har årlig tillgång till sammanhängandebetes-att
områden och till vegetation behövs inom områden för samling,som
flyttning och rastning av renama.

Skogsbruksplan Tillståndsredøvisning

31§

varjeFör brukningsenhet skall För varje brukningsenhet skall
finnas skogsbruksplan med finnas redovisning skogensen en av
riktlinjer för skogens skötsel tillstånd enheten. Redovis-på pá
enheten. Planen skall skall enligtningenupprättas upprättas
enligt föreskrifter meddelas föreskrifter meddelassom som av

ellerregeringen den myndighet eller den myndighetregeringenav
bestämmer.regeringen bestämmer ochregeringenssom som

skall innehålla uppgifter om
skogens tillstånd markenssåsom
produktionsförrnága skogenssamt
utvecklingsstadium, trädslags-

och täthet.sammansättning
Regeringen myndigheteller den regeringen bestämmer får meddelasom

föreskrifter undantag från första stycket.om

Tillsyn

32 §

Skogsstyrelsen den centrala tillsynen efterlevnaden dennautövar över av
lag och med stöd lagen meddelade föreskrifter. Skogsvårdsstyrelsenav

tillsynen inomutövar den nämnare länet.

33§

Tillsynsmyndighet begäranhar de upplysningar och hand-rätt påatt
lingar behövs enligt dennaför tillsynen lag.som
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34§

behövs förföreläggande eller förbudfär meddelaTillsynsmyndighet som
lagen skall.meddelats med stödlag föreskrift hardenna elleratt avsom

efterlevas.
har visat sigförbud får meddelas sedan detFöreläggande eller att

ellerbrådskande fallanvisningar inte har följts. Imyndighetens råd och
förbudfår dock föreläggande ellerfinns särskilda skäl,när det annars

meddelas omedelbart.
eller förbud kan tillsynsmyndigheten utsättabeslut föreläggandeI om

vite.
får tillsynsmyndighetenefterkomma föreläggande,Underlåter någon att

försumliges bekostnad.förordna åtgärden skall vidtas denpåatt

35§

iavverkning förhållandevis dyra återväxtátgärder störreFöranleder
avverkningen förordnafår skogsvårdsstyrelsen i samband medomfattning

för fullbordandet åtgärderna.säkerhet skall ställasatt av
fårSäkerhet får krävas Säkerhet även krävasäven somsom

villkor för tillstånd enligt 15 §villkor fir tillstånd enligt 15
medgivande enligteller 26 §

första stycket.
skogsvårdssty-Ställs inte säkerhet i all i första stycket, fårsom avses

brukningsenhetenrelsen meddela förbud avverka skog på utanatt
skogsvårdsstyrelsens tillstånd.

36 §

myndighetRegeringen kan föreskriva Regeringen eller denatt
särskilda bestämmer får före-avgifter skall regeringenitas ut

för myndig-ärende enligt denna lag. skriva avgifterom en
hets verksamhet enligt denna lag
eller enligt föreskrifter med-som
delats med stöd lagen.av

Ansvar och överklagande m.m.

37§

böter Till böter döms denTill döms den uppsåt- som upp-som
ligen oaktsamhet såtligen eller-av oaktsamheteller av

bryter föreskrift har bryter föreskrift harmot mot somsom
förstameddelats med stöd första meddelats med stöd 7 §8 § avav
förstastycket, d eller första stycket, eller 28 §19 § 20 § 19 §

stycket, stycket,
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bryter eller12 § 13 § 2. bryter den avverkningsbe-mot mot
första stycket, grânsning i 10som avses

motbryter3. den awerkningsbe- brytermot 3. första15 § stycket
gränsning i 14 eller villkor gällermotsom avses som av-

bryter4. 19 § första stycket verkning haroch meddelatsmot med
eller villkor gällermot stöd 15 § andra stycket, 17 §som av- av
verkningen och har med- tredje stycket eller 20som
delats med stöd § andra19 bryter4. awerkningsförbudmotav
stycket, b19 § tredje stycket eller i 35som avses
19 § tredje stycket, 5. underlåter fullgöra anmäl-e att

bryter5. avverkningsförbud ningsskydlighetmot har före-som
i 25 skrivits med stöd 13som avses av

underlåter fullgöra anmäl- underlåteratt 6. iaktta föreläg-att
ningsskyldighet har föreskri- gande eller bryter förbudsom mot
vits med stöd 17 har meddelats för 30 §av attsom

eller föreskrift enligt 29 skall§
efterlevas.

underlåter iaktta firefig-att
gande eller bryter förbudmot

har meddelats för 21 §attsom a
eller föreskrift enligt 21 skall§
efterlevas.

ringaI fall döms till ringaI fall enligt första1-6ansvar.
stycket döms till ansvar.

Till böter eller fängelse i
högst månader döms densex som
uppsåtligen eller oaktsamhetav

awerkning eller andra åt-genom
gärder bryter första24 §mot
stycket första meningen, 26 §
första stycket eller före-mot ett
läggande awerkning harom som
meddelats med stöd 26 §av
andra stycket.

Har flera medverkat till gärning i första stycket gäller 23som avses
kap. 4 och 5 brottsbalken.§§

Den har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte tillsom
enligt denna lag för gärning omfattas föreläggandet elleransvar som av

förbudet.

3s§

Virke efter avverkning innebär brott enligt denna lag eller värdetsom
därav skall förklaras förverkat, det inte är uppenbart obilligt.om
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39§

Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd lagen får överklagas hos Skogsstyrelsen.av

Skogsstyrelsens beslut i särskilt fall enligt lagen eller enligt före-ett
skrifter har meddelats med stöd lagen får överklagas hos kammar-som av
rätten.

Statens naturvårdsverk får
överklaga skogsvdrdsstyreLsens
beslut ifall i 24som avses

40§

myndighetEn får bestämma dess beslut skall gälla omedelbart.att

Denna lag träder i kraft den januaril 1994.
2. Genom denna lag upphävs âdellövskogslagen 1984:119.

I ärende i skall13 § markägaren, även anmälan gjortssom avses om
före ikraftträdandet denna lag, skogsvârdsstyrelsen begär det,av om
komplettera anmälan med vad han göra fir tillgodoseatt attavser
naturvårdens intressen i samband med avverkning sinpå mark.
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2 tillFörslag
naturvårdslagenLag ändring i 1964:822-om

Härigenom föreskrivs i fråga naturvårdslagen 1964:822om
26 och 27 skall ha följande lydelse.§§att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26§

Medför föreskrifter enligt 8 eller 9 § eller förbud enligt eller20 § 21
andra stycket§ pågående markanvändning avsevärt försvåras inomatt

berörd del fastighet eller mark i anspråk, fastighetsägarenäratt tasav en
och innehavare särskild till fastighetenrätt berättigade till ersättningav av

för den skada härigenomde lider. föreskrifterna för-Har ellerstaten
ordnande enligt tredje43 § stycket beslutats kommunal myndighet,av en
skall ersättningen i stället betalas kommunen. En begränsning rättenav av
till jakt efter björn, lo, järv, älg eller öm föreskrivs enligt 5 §varg, som
medför inte tillrätt ersättning.

Innebär föreskrift eller beslut enligt 5 eller eller andra8 § 21 § stycket
förbud vidta viss åtgärd tillstånd, utgår ersättning endastatt utan om
tillstånd förenatsvägrats eller med särskilda villkor.

Har förbud meddelats enligt och tillståndll § vägas därsom avses,
gäller första stycket.

Ersättning för skada falli som
första till tredjei stycketavses

skall minskas med beloppett som
vad grundpåmotsvarar som av

första stycket skall tálas utan
ersättning.

27§

Uppkommer i fall i 26 Uppkommer i fall i 26som avses som avses
första§ stycket synnerligt första§ stycket synnerligtmen men

vid användningen fastigheten, vid användningen fastigheten,av av
fordramå ägaren fastigheten fordra fastighetenmå ägarenatt att

löses. Därvid äger 26 § andra löses. Därvid ochäger 26 § andra
stycket motsvarande tillämpning. fjärde stycket motsvarande till-

lämpning.

Denna lag träder i kraft den januari1 1994.
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1 Inledning

1 Kommitténs uppdrag

Enligt direktiv Dir och vilkavåra 1990:47 1991:99, bifogas betänkandet
bilaga har kommitténs uppgift varit utvärdera skogspolitikensattsom

mål och medel och föreslå de förändringar utvärderingen ochsom
bedömningen den framtida utvecklingen kan föranleda.om

Regeringen har med anledning riksdagens beslut rskr. 19909l:338av
uppdragit kommittén i enlighet medåt jordbruksutskottets uttalandeatt
bet. 19909l:JoU30 lämna förslag beträffandes.143 långsiktigen
finansiering skogsmarkskalkning.av

Regeringen har till kommittén överlämnat riksdagsmotioner med
anledning riksdagens beslut rskr. 199091:70 skogsbruket iav om
ljällnära skogar betänkandet Ds 1991:87 Naturvårdshänsyn och desamt
areella näringama.

Regeringen har därutöver till kommittén överlämnat antal skrivelserett
från organisationer och enskilda Kommittén har direkt frånävenpersoner.
myndigheter, organisationer och enskilda ofta i samband medpersoner,
uppvaktningar, mottagit mängd skrivelser med synpunkter och förslagen

har anknytning till utredningsuppdraget.som
De från regeringen överlämnade skrivelserna övriga skrivelser fårsamt

i huvudsak besvarade detta betänkande. Frågor med direktanses genom
anknytning till skogsvårdsorganisationen kommer i huvudsak behandlasatt
i anslutning till fortsatta arbetevårt med lämna förslag till hur denatt
statliga skogsvårdsorganisationen skall utformas.

1.2 Arbetets uppläggning

septemberoktoberKommittén började sitt arbete i månadsskiftet Vi1990.
har i huvudsak följt direktivens uppläggning i det praktiska arbetet. Detta
innebär däreftervi först gjort nulägesredovisning, utvärderingatt en en av
de nuvarande målen och medlen samtidigt vi gjort framtidsbe-som en
dömning. Slutligen har vi formulerat förslag till skogspolitiska mål ochnya
medel.

Under hösten och samlade1990 våren 1991 kommittén in mängden
material för kunna beskriva det svenska skogsbrukets och skogsindu-att
strins nuläge och de förändringar skett inom olika områden medsom
anknytning till skogspolitiken under l980-talet. Denna beskrivning är
avsedda underlag för utvärderingen den nuvarandeatt ettvara av
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skogspolitikens mål och medel. sambandI med detta arbete har ett stort
antal företrädare för skogsnäringen, skogsforskningen, olika departement,
myndigheter och organisationer föreläst inför kommittén olika ämnenom
med anknytning till kommitténs uppdrag.

Kommittén har genomfört antal studieresor inom Sverige. Kommit-ett
hartén genomfört studiebesök i södra Sverige i Sveriges skogsvårdsför-ett

lantbruksuniversitetbunds regi, i Sverige i regi Sverigesett norra av
SLU och i mellersta Sverige i skogsstyrelsens regi. Vid dessaett
studieresor har för olika intresseorganisaitoner medrepresentanter
anknytning till skogen varit närvarande. Kommittén har även deltagit i
andra exkursioner anordnade bl.a. Svenska naturskyddsñreningen.av

kunnaFör den svenska skogspolitiken internationellt perspektivatt ettse
har kommittén bl.a. genomfört studieresor till Finland, Tyskland,
Frankrike EG:s handläggare skogsfrâgor i Bryssel och densamt av
svenska delegationen där. Kommittén har även mottagit förrepresentanter

kanadensisk skogskommitté.en
samband medI nulägesbeskrivning och utvärdering har kommittén gjort

särskilda långsiktiga framtidsbedömningar inom de områden isom anges
direktiven. Kommittén har därvid låtit göra särskilda rörandeberäkningar
olika skogsproduktionsprogram för period.IOO-års beräkningarDessaen
AVB 92 har utförts institutionen för skogstaxering vid iSLU Umeåav
och i bilaga till detta betänkande.10presenteras

För diskutera den svenska skogsindustrins framtidsutsikter bildadesatt
kommitténs initiativpå framtidsgrupp med med särskild insikten personer

iden svenska skogsindustrin. Dessa Rune Brandinger Södrapersoner var
Skogsägarna, Jan-Sture Enander SCA, Roger Gerdin räindustri-T
arbetarförbundet, Stig Johansson Sågverkens branschinstitut, Jan-Evert
Nilsson expertgruppen ñr regional utveckling, Björn Sprängare T rygg-

BjörnHansa, Wahlström Nordbanken och Håkan Vestergren Stora.
Arbetsgruppens slutsatser har för kommittén särskiltpresenterats ettsom
underlag för framtidsbedömningen. I syfte har kommitténsamma
genomfört studiebesök Södra Skogsågamaspå massafabrik i Mönsterås och
Geijer Söners sågverk i Umgasjö.

underlag förSom våra förslag till långsiktig finansiering skogs-en av
markskalkning har kommittén vid särskild exkursion studerat skogsvita-en
lisering i praktiken och genomfört s.k. hearing med forskare angåendeen
skogsmarkskalkning och dess effekter.

Kommittén har även deltagit med antalpårepresentanter ett stort
konferenser och seminarier. I detta sammanhang kan nämnas seminarie-en
serie forskaremed med anledning Skogsstyrelsens översyn skogs-av av
vårdslagens föreskrifter och allmänna råd, konferens goden om en
livsmiljö anordnad Miljö- och resursdepartementet, konferensav en om
strategier för kombinera skogsbruk och bevarande värdefullaatt av
biotoper anordnad Skogs- och lantbruksakademien. Kommittén harav
också deltagit i Skogsveckan anordnad Sveriges skogsvårdsförbund.av

Samråd har skett med flera andra utredningar, bl.a. biobrânslekommis-
sionen och miljöskyddskommitten.
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Kommittén har särskilt yttrande till regeringenavgett ett angående
institutionen för skogstaxering vid SLU.

1.3 Betänkandets disposition

Som tidigare har vi inämnts huvudsak följt kommittédirektivens upp-
läggning i arbete.vårt Vi inleder således betänkandet i kapitel 2 med en
kort och översiktlig beskrivning den svenska skogen och skogsnäringen.av
bilagaI 2a till betänkandet beskrivs den svenska skogsnäringen i ett

internationellt perspektiv och i bilaga finns3 analys skogsbruketsen av
ekonomiska förutsättningar i olika delar landet utförd Stefan Holmav av
Skogsstyrelsen.

I betänkandekapitel 3 och finns nulägesbeskrivning4 och utvärdering
de nuvarande skogspolitiska målen och medlen. Dessa kompletteras iav

bilaga och 5 med underlag4 för beskrivning och utvärdering. I bilaga 6
dessutom redovisning utvecklingen administrativa regleringarges en av av

under det decenniet och huvuddragen i gällandesenaste rått m.m.
kapitel 5I vi internationellagör några jämförelser mellan skogspolitiken

i vissa länder. Denna jämförelse kompletteras i bilaga 2b med en mer
utförlig redovisning skogspolitikeni de jämförda länderna.av

I kapitel finns kommitténs6 framtidsbedömning. Underlaget för denna
framför allt i bilaga 12 särskildapresenteras områden tilltasmen upp

behandling i andra bilagor. En bedömning den framtida efterfrågan påav
skogsindustriella produkter redovisas således i bilaga 7. På kommitténs
uppdrag har två utarbetats angående utvecklingen framtidarapporter av
produkter inom och pappersindustrin trävaruindustrin. Dessa,samtmassa-
utförda Ingrid Fineman Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitutav
respektive Martin Wiklund institutionen för träteknologi vid iKTH
Stockholm, redovisas i bilaga 8 och 9. Europas framtida virkesbalanser
i globalt perspektiv redovisas i bilaga ll.ett

Ett viktigt underlag för kommitténs framtidsbedömningar och förslag till
framtida skogspolitiska mål och medel deutgör initierade be-av oss
räkningarna rörande skogsproduktionsprogram, dvs. beräkningar denav
svenska skogens utveckling på 100 års sikt. Dessa redovisas i bilaga 10.
Till beräkningarna har också knutits särskilda specialanalyser angående
trådbrânslen, alternativa skötselmetoder, nedlagd jord-reservat,nya
bruksmark, oförändrad avverkning och dikning. Kommittén har därutöver
låtit göra analys luftbuma föroreningars påverkan skogen.på Dennaen av

utfördär Per Warfvinge och Harald Sverdrup Lunds Tekniskaav
Högskola och redovisas i bilaga 16.

Skogsägarna och skogsnäringen påverkas olikapå sätt skogs-statensav
politik. analysEn dess inverkan de privata,på enskilda skogsägamasav
beslutsfattande har gjorts i bilaga 13. En analys skogsbeskattningav
respektive skogsbrukets politikberoende kostnader har gjorts Andersav
Kristoffersson Finansdepartementet respektive Per Kullberg Skogsstyrel-

isen bilagoma 14 och 15.
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kapitel Viskogspolitiska mål redovisar vi iframtidaförslag tillVåra
i kapitel medframtida skogspolitik 7 någradiskussioneninleder enom

för skogspolitiken,vi miljömålutgångspunkter därsärskilda etttar upp
regionalpolitiska frågor.ochskogsbrukets sektorsansvar

skogspolitiska ochvi de olika medlenredovisar vi hur påkapitelI 9 ser
följande kapitlenmellan dem bör ske. I deavvägningenhur vi attanser

redovisar förslagolika medlen och närmare våraigenom devi sedangår
bör utformas.till hur de

finansieringen de skogspolitiskakapitel 15 hurvi iSlutligen avanger
skall finansieras ioch hur vi dehittills har skettmedlen attanser

ekonomiska konsekvenserockså övrigaVi redovisar därframtiden. av
förslag.våra
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skogsnäringochskogSvensk2

svenska skogen2.1 Den

följande invandringentillbakadragande, och den därpåInlandsisen, dess av
Skogsbildande trädsvenskapräglar denoch djurväxter naturen. som

föri södra Sverige redan 8 000 årbreda sigoch tall börjadebjörk, utasp
ädla lövträdendärefter följde hann devärmetidsedan. Under den som

ungefärälvdalama.Norrland och djupt in i Försig ända tillsprida upp
fråninvandradeupprepade klimatförsämringar,sedan, efter2500 år granen

i Smålandsnådde sin sydgrânsboken från söder. Granennordost och
först 1500- och 1600-Skåne och Halland pågränstrakter Blekinge,mot

talen.
i gradlandet påverkar höginvandring och utbredning överSkogstrâdens

djur.för lång rad andra växterlivsförutsättningama samten
för indelanaturliga utbredningsområdenskogsträdensIdag används att

lövskogsregionen,vegetationsregioner: Södrai fem olikalandet som
där talldominerades lövträd, framñr allt bok,ursprungligen helt menav

naturligenSödra barrskogsregionen,finns planterade.och idag somgran
inblandningdet överallt finnsdomineras barrskog där avenmenav

för ekens och askensnordgrânslövträd. Regionens gräns utgörnorra
viktigai andra avseendensammanfaller med den mångautbredning och

den störstabarrskogsregionen, ärbiologiska norrlandsgränsen. Norra som
och viktigatall och björk ârdomineras heltregionen, aspav gran men

egentligafjällbjörken den endaFjdllbjdrkskogsregionen, där ärinslag.
slutligenförekommer ochtall ochskogbildaren där även granmen

Figurtrådlösa ljällområden 2.1.fjâllregi0nen, utgörs avsom
barrskogsbältedel detbarrskogsregionen utgörDen somen avnorra

sträcker grundnordliga breddgrader. Påsig hela jordklotet på attrunt av
tid antaletSkandinavien i förhållandevis årinlandsisen påverkat artersen

i flera andra delar bältet.här mindre än av
hotade främst tilldjurarter i SverigeIdag antal växt- ochär ett stort

försämrasbiotoper förstörs ellerföljd deras livsmiljöeratt engenomav
mycketSkogsbruket arbetarförändrad markanvändning. över storasom

skogensbetydelsefullt för möjligheterna bevaraarealer skog år att
naturvärden och dess biologiska mångfald.
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Skogsregionerna
Sverigei
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1965:
PlantCover
Sweden
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Figur 2.1 Landets indelning i vegetationsregioner Efter Sjörs: Plant cover
of Sweden

Varje växt- och djurart unik kombinationrepresenterar arvsanlag.en av
Inom varje är den genetiska variationenart Denna genetiskastor.
variationsrikedom har gjort det möjligt för växter och djur överatt
årtusendena sig till den lokala miljön. En bibehållen variationanpassa
inom och mellan förutsättningär förarter anpassning till framtidaatten en
eventuella förändringar i klimat och miljö skall kunna ske. fungerandeVäl
och variationsrika ekosystem år för framtiden. Ekosystemen haren resurs

egenvärde och kan utnyttjasett människan vid växtñrädling.t.ex.av
Skogen påverkar också vår miljö, såväl mark, luft vatten.som

Skogens kan dämpa vinden och utjämna temperatursvângningar.att Träden
bidrar till utjämna kraftiga vattenflöden och dessatt rötter binder marken
och förhindrar erosion. Skogens klimat och den förna träden görsom ger

aktivt markskikt bildasatt ett omsätter näring och vatten.som renar
Trädens grönmassa producerar inte bara livsviktigt luftenutansyre renar
från olika Skogen kan också till viss del binda det överskottgaser. av
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koldioxid människan producerar vid förbränning bl.a. fossilasom av
bränslen.

Skogen människan virke och andra nyttigheter, främst energi, vilt,ger
bär, och renbete. del det landskapDen är där vi växersvamp en av upp
och lever. Skogen möjlighet till lek, rekreation och friluftsliv.ger oss

tredjedelar Sveriges landyta bärTvå skog i form.någon Denav
produktiva skogsmarken omfattar 23,5 miljoner ha vilket 57 %är av
landytan. Skogen dominerar landskapet i praktiskt hela landet. Endasttaget
i sju landets 24 län täcker skogsmarken mindre än hälften landytan.av av

detI Europa är endast Ryssland med miljoner117 ha i den europeiska
delen har skogsmarksarealstörre än Sverige.som

Bamräden dominerar den svenska skogen. Ungefär 85 % det totalaav
virkesförrådet pâ miljarder m3sk skogskubikmeter2,8 eller volymen av
hel trädstam stubbskäret inklusive bark består barrtrâd. Granenovan av
förekommer i omfattningstörre än tallen i hela landet i nordligasteutom
Norrland. lövträden dominerar björken.Av Den för tredjedelartvåsvarar

lövträdsförrådet i landet.av
Den svenska skogen till hälftenägs privata mindre skogsägare.av

Staten och andra allmänna harägare fjärdedel och aktiebolagen en
fjärdedel skogsmarken. privata mindreDe skogsägama benämns oftaav
smâskogsbruk medan och aktiebolagsskogama benämns storskogsstats-
bruk.

Inga betydande förändringar i skogsmarksinnehav har skett mellan
ågargruppema under de 50 åren. Däremot har betydelsefullasenaste
strukturförändringar skett. Genom jordbrukets rationalisering har antalet
privata mindre företag med både jordbruk och skogsbruk minskat kraftigt
och år Antalet1991 67 000. sådana företag med enbart skogsbrukvar ca

år 1988 170 finns000. Det således totalt ungefär privata240 000var ca
mindre företag med skogsbruk. Företagens genomsnittliga skogsmarksareal

45 ha.är Det har skettåren påtaglig koncentration inomgenom en en
bolagsskogsbruket. företagenDe största har i dag än 80 %tre mer ca av
denna ägargrupps skogsmark.

Ytterst skogsområden i Sverigesmå är opåverkade skogsbruk ellerav
mänsklig verksamhet. Genom den inriktning skogsbruket har haftarman

Äldersför-är skogarna i utsträckning enskiktade och likâldriga.stor
delningen är relativt jämn i södra Sverige. ochI mellersta Sverigenorra

denär något ojämn med liten andel medelålders skog. Där år andelen
såväl äldre skog plant- och ungskog stor.som

Insikten behovet freda områden från mänskliga ingreppattom av
utvecklades för ungefär sekel sedan då flera nationalparkerett avsattes.
Kunskapen och olika krav livsmiljö har vidgatspå undernaturen artersom

Önskemålethela 1900-talet främst under de decennierna.tvåsenastemen
behålla rik har lett till naturskyddet har förstärktsatt natur attom en

kraftigt under denna tid Figur 2.2.
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Figur 2.2 Schabloniserad bild utvecklingen landets naturskyddadeav av
areal 1910-1990. Efter Kardell-Ekstrand: Skyddad skog i Sverige

Den genomsnittliga produktionsförmågan, boniteten, 5,1är m3sk haper
och år. Boniteten minskar kraftigt från söder till deI sydligaste länennorr.

ochär den 10-12 och i de nordligaste 2-4 m3sk ha år. Skogama år tillper
del välslutna och utnyttjar därmed skogsmarkensstor produktionsförmåga

väl. Tillväxten är %80 boniteten. Förklaringar till det högaca av
markutnyttjandet är god skogsvård har bedrivits underatt lång tid ochen

skogarna kunnat sluta sig och bliatt täta sedan skogsbetet och annan
inverkan jordbruket har upphört. Skogsbete tidigare vanligen före-av var
kommande i framför allt södra och mellersta Sverige. En förklaringannan
är den kvâvegödnin luftföroreningama åstadkommer. Förorening som garna
innebär samtidigt allvarligt hot skogsproduktionen.ett mot

Till följd i förhållande till tillväxten låg avverkning har virkesför-av en
rådet ökat med miljard1 m3sk eller med nära 60 % under de senaste sex

Ökningstaktendecennierna Figur 2.3. särskilt stark under 1980-taletvar
då virkestörrådet byggdes på med 25-30 miljoner m3sk år.per
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Figur 2.3 Virkesförrådets utveckling sedan 1920-talet

2.2 Skogens nyttjande

Människan har under de århundrandena nyttjat praktiskt allsenaste taget
skog i hela landet. Intensiteten i och formerna för nyttjandet har emellertid
varierat kraftigt. dag präglas nyttjandet i hög grad skogsbrukI ettav vars
huvudsakliga uppgift är långsiktigt förse skogsindustrin med virke;att
Skogen nyttjas även för rad andra ändamål. Sverige berörsI storaen norra

Överarealer den etniskt och kulturellt viktiga renskötseln. hela landet,av
speciellt i närheten används för rekreationtätorter, skogen ochmen av

friluftsliv. Jakt bär- och svampplockning inte bara goda tillfällensamt ger
till rika naturupplevelser bidrar i fall till hushållens för-mångautan
sörjning. Skogen år också på håll grunden för turism.många

Sedan ungefär år har trakthyggesbruket varit det dominerande40
skogsbrukssättet. Trakthyggesbruket innebär alla tråd i detatt mogna
skogsbeståndet eventuella fröträd avvecklas slutawerkningutom genom
och bestånd anläggs plantering, sådd eller naturligatt ett nytt genom
föryngring. Ungskog och medelålders skog sköts huvudsakligen genom
röjning och gallring, främjar produktionen värdefulla trädslag ochsom av
trädstorlekar. trakthyggesbruketSå har tillämpats har det i storsom
utsträckning skapat högproducerande, enskiktade bestånd i vilka ett
trädslag ofta dominerar.

Den årliga slutavverkningsarealen har under den tioårsperiodensenaste
i genomsnitt utgjort knappt % den totala0,9 skogsmarksarealen. Dettaav

omloppstid på nästan 120 år. En omloppstid tiden frånärmotsvarar en en
slutawerkning till nästföljandeden slutawerkningen. Beståndsanlägg-
ningen karaktäriseras andel plantering. Naturlig föryngringstorav en
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används endast på 15 % föryngringsytan och försumbar20 sådd iav-
skala.

Ungskogsröjningen under 1980-taleti genomsnitt % år1,1var per av
den totala skogsmarksarealen. Behovet röjning är främst till följdstortav

slutawerkningsarealerna på 1960- och 1970-talen. Underatt storaav var
den tioårperioden den gallrade arealen ungefärsenaste var av samma om-
fattning den röjda.som

Den totala avverkningen i landet enligt preliminära uppskattningarvar
miljoner63 m’sk under awerkningssåsongen 199091. Ungefär %5 av

den avverkade stamvedsvolymen används för energiändamål. Resten går
till skogsindustriell förädling. Under samtliga år 1980-talet lågpå
avverkningen i intervallet 60-70 miljoner m’sk. Detta betyder detatt
årligen avverkas 2,2-2,5 % det totala virkesförrådet och helaattav
virkesförrådet 45omsätts på 40 år. Trots avverkningspotentialen äratt-
mycket större än avverkningen utnyttjandetär virkestillgångama iav
Sverige vid internationell jämförelse högt.en

2.3 Virkesmarknaden

Virkesmarknaden består flera, ömsesidigt beroende delmarknader bådeav
i fråga sortiment och försåljningsformer. viktigasteDe sortimenten ärom
sågtimmer och massaved. de flestaFör sortimenten görs uppdelningen
efter trädslag. En mindre del det awerkade virket år brånnved. Utfalletav
efter avverkning olika kvaliteterpå och sortiment bestäms delsen av
beståndets ålder och egenskaper, dels aktuella prisrelationer mellan
sortimenten. Leverans virke från skogen till virkesförbrukare kan iav
princip ske direkt till förbrukare från skog bolagsskogen eller viaegen
rundvirkesmarknaden enskild skog och allmänna skogarna. Under senare
hälften 1980-talet svarade bolagsskogen för %, de allmänna22,3av
skogarna för 15,5 % och de enskilt ägda skogarna för % den62,2 av
genomsnittliga bruttoavverkningen på 60,6 miljoner m’sk underårper
perioden.

De vanligast förekommande försäljningsformema leveransvirke,är
leveransrotköp, rotpostköp och avverkningsuppdrag. Omfattande virkes-
byten sker dessutom i syfte minska transportkostnadema. Massaindu-att
strin byter sågtimmer massaved och flis med sâgverken.mot

Sågverkens biprodukter, framför allt sågverksflis, är viktig produkten
på Virkesmarknaden. Köpare i ñrstaär hand massaindustrin. Andra

Överenskommelserförbrukare är skivindustrin och lokala värmeverk. om
priser sågverksflisen träffas årligen mellan sågverkens och massaindu-
strins intresseorganisationer.

Utrikeshandeln med rundvirke och flis har sedan mitten 1970-taletav
kännetecknats växande import. framförDet är allt importenav av

Årmassaved och flis har ökat. importen1989 miljoner m’fub6,7som var
kubikmeter fast under bark, verkligamått volymen hel ellerstamav



SOU 1992:76 47

stamdel exklusive bark och 0,8 miljoner m’f. Importen skerexporten från
främst f.d. Sovjetunionen, de nordiska grannlândema, Tyskland och Chile.

Vilka förbrukar industrivirket framgår tabell 2.1.som av

Tabell 2.1. Skogsindustrins virkesförbrukning. m’fub1 m’sk.1,20
Källa: Skogsstatistisk årsbok 1991

milj. m’fub
Bransch 1975 1980 1985 1989

Plywoodindustrin 0,3 0,2 0,2 0,2
Sågverken netto 13,7 11,4 13,9 13,9
Massa- och pappers-
industrin, 35,0 34,1 35,6 39,1

biproduktervarav
från sågverken 8,0 9,4 9,6 9,3

Skivindustrin Al 2,; A9 l,2
SUMMA 51,7 50,0 51,7 54,9

Varje förhandlasår det leveransvirkesprisema mellan påom parterna
virkesmarknaden. Förhandlingarna normalt i områdesvisautmynnar
prisuppgörelser för sortiment. Som prissättningsstålle har hittillsresp.
oftast leveransplats vid bilväg framgårangetts som kap. kommer6 denav
framtida betalningen bli avståndsrelaterad fr.o.m.att virkessåsongen
199293. Dessa centralt avtalade priser år nonngivande för säsongens
virkesafñrer. Vid förhandlingarna såljarsidan områdetsrepresenteras av
skogsägarförening. Vid förhandlingarna massavedsprisema uppträderom
massaindustrin köparpart antingen fast organiserade virkesföre-som genom
ningar eller i andra samarbetsformer. Vid timmerprisförhandlingama
företräds sågverken områdets sågverksförening. Separata prisför-av
handlingar har dessutom förts mellan Domânverket och olika virkesköpare.
Den reala relativa prisutvecklingen för talltimmer tall- ochsamt gran-
massaved framgår figur 2.4. Realt minskade priserna efter Korea-krisenav
och fram till första oljeprischocken i början 1970-talet. Under 1980-av
talet skedde real prisökning, framför allt på massaveden.en svag

Skogsågarrörelsen består 8 lokala ekonomiska föreningar anslutna tillav
Skogsägamas riksförbund SR. Skogsågarföreningama driver bl.a. handel
med virke, äger massaindustrier och sågverk erbjuder awerknings-samt
hjälp och service åt medlemmarna. Skogsägarrörelsen har totaltannan ca
87 000 medlemmar med skogsareal 5,5 miljoner ha. Deten om ca

År23 % denmotsvarar totala skogsmarksarealen i Sverige. 1989av
omfattade skogsägarñreningarnas virkesmottagning 15,7 miljoner m’f eller

knapp tredjedel den totala rundvirkesförbrukningen deten året.av
Skogsbolagens inköpsorganisationer förtre massaved täcker hela landet.

På sågverkssidan år inköpsorganisationema inte lika koncentrerade påsom
Årmassasidan. 1990 fanns det 2 500 sågverk fördelade friståendepåca
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Källa: SLU, 1992.Svensson, J., SIMS,granmassaved, 196768100.

skogsägar-skogsbolagen och sågverk ägdasågverk ägdaköpsågverk, avav
sågverksföre-organiserat sig i regionalaSågverken harföreningama.

ningar.
skogsbolagens inköpssam-harNâringsfrihetsombudsmannen NO utrett

virkeskartel-fram till samarbetet ioch kommitarbete virkesråvara attom
Utredningen ikonkurrensen.risker för skadliga effekterinnebärler

skadlig verkankonkretkunnat påvisa någonärendet har dock inte av
bedömning tveksamtenligtinköpssamarbete. Det är NOsskogsbolagens

prisbildning,skadliga effekterkan ha påför samarbetetrisken attom
belagdkonkret och påtagligtnäringsutövningoch är såeffektivitet annans

lagstiftning kanenligt gällandeför denna riskkrävas att gesom synes
effektivarefå till ståndförbud samarbete. Förgnmd för attett mot en

angeläget ävendet dessutomvirkesmarknaden kankonkurrens på attvara
konkurrensbegränsningar.förekommandeandraställning tillta

föremellertid i sigtalar enligtbetydelse NOekonomiskaSakens stora
Vid bedömningenmarknadsdomstolens prövning.få ärendet underställtatt
konkurrenslag förbör dock beaktasprövning skall skesådan att en nyom
i kraft under 1993.förväntas trädautarabetande ochnärvarande underär
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lagrådsremiss avtal mellanEnligt regeringen beslutad kommeren av
företag bli förbjudna de har till syfte hindra, inskränka elleratt attom

den svenska marknaden märkbartsnedvrida konkurrensen på på sättett
de sådant resultat. här aktuella samarbetet skulle enligteller Detettom ger

förbudetbedömning falla in under det föreslagna och kommerNOs
därmed sannolikt enligt därvid gällande ordning. Mot dennaprövasatt

i saken.bakgrund har inte funnit det motiverat i nuläget gå vidareNO att

Skogsindustrin2.4

förändrats kraftigt halv-Skogsindustrins struktur har under det senaste
seklet. Produktionen har koncentrerats till färre och större anläggningar.

fannsVid mitten 1940-talet än 250 rnassabruk i landet. l börjanmerav
1950-talet antalet halverats och Samtidigt harhade år 1990 det 55.av var

Ärden genomsnittliga årliga produktionskapaciteten fabrik ökat. 1953per
den och till34 000 år 1970 91 000 år 1990 200 00tonton,var ca ca ca

nuvarande produktionsstrukturen hos massaindustrin framgårDenton. av
figur 2.5.

motsvarande utveckling pappersproduktionen.En har ägt inomrum
från ochAntalet pappersbruk har minskat 75 1953, till år 1970 54år 68

år 1989. Samtidigt har den årliga produktionskapaciteten ökat från 19 000
1953, ochår 70 000 år 1970 166 000 år 1990.ton ton ton

MASSA PAP PER OCH KARTONG
Wiener ton Miljoner ton

10 8.4
Övrig kartong8 Mekaniskmassa

Halvkemiskmassa
Övrigt4Sulfit papper,, WWg Kraflpappertillgåoblekt sulfat

Specialsulfat Tryckpapper

Blekt sulfat Tjdnjngspap per

i1960 1990 1960

Figur 2.5. produktionsin-svenska och pappersindustrinsDen massa-
riktning. Källa: Verksamhetsberättelse Skogsindustriema.1990,
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Specialiseringseffektema är inte lika påtagliga inom pappersindustrin som
för massaindustrin. Visserligen har produktionen de pappersslag, därav
stordriftsfördelama är utprâglade, ökat snabbare den totalaänmest
pappersproduktionen. Fortfarande emellertid denna produktionmotsvarar
endast omkring tredjedel den totala pappersproduktionen. Denen av
nuvarande produktionsstrukturen hos pappersindustrin framgår ñgurav
2.5.

Storskaligheten i effektiv massaproduktion främjar storskalig pappers-
produktion. Resultatet blir integrerade och pappersfabrikeratt massa-
tenderar producera bulkvaror för marknadssegment. skala,att Storstora
jämn kvalitet och kontinuerlig produktion är under dessa omständigheter
avgörande för lönsamheten. Storskaligheten i massaproduktionen pressar
sålunda pappersproduktionen i riktning bulkvaruproduktion.mot

Returpapperets betydelse för pappersindustrin har successivt ökat. Den
genomsnittliga återvinningsandelen i landet 45 % år 1990. Förvar
tidningar och liknande, insamlas i hushållen, beräknas återvinningensom
till %.60 Förbrukningen i landet uppgick år 1991 tillreturpapperav ca
miljoner1 vilket kan jämföras med miljoner0,6 underton år 1979.tonca

Efter riksdagsbeslutet obligatorisk pappersinsarnling 1975 harårom
förbrukningen makulerade tidningar än femdubblats. Industrin harav mer

följd beslutet gjort betydande investeringar i bl.a. avsvärtningsan-som av
läggningar vid tidnings- och mjukpappersbruken. Importen returpapperav
uppgick under år 1991 till 300 000 eller 29 % förbrukningenton ca av
medan uppgick till 150 000exporten ton.

ÅrAntalet skogsindustriföretag har minskat. 1950 farms det 130ca
och pappersföretag. I början 1970-talet hade antalet minskat tillmassa- av

80. börjanI 1990-talet är antalet endast tjugotal. företagTreettca av
dominerar och för fjärdedelar industrins omsättning.tresvarar av

Koncentrationen inom svensk och pappersindustri har sinmassa-
motsvarighet i utlandet. En del den finska skogsindustrin harstor av
samlats i fyra koncerner. I Norge år det företag dominerar. På denett som
europeiska kontinenten sker liknande utveckling.en

Under den delen 1980-talet har skogsbolagens internationellasenare av
ökat kraftigt. Antalet anställda i svenskägda utländska företagengagemang

tredubblades mellan åren 1985 och 1989. innebärDetta antaletatt
utlandsanstållda är ungefärpå nivå antalet anställda inom densamma som
Sverige baserade och pappersindustrin.massa-

Bakom koncentrationen till allt företagsenheterstörre ligger bl.a.
ökande totala finansiella utgifter till följd storleksfördelamasattav
utveckling gör det nödvändigt bygga allt enheter.större Under deatt

20 åren har dessutom skärpta miljökravsenaste bidragit till ytterligareatt
öka investeringskostnaden. Kraven på företagens finansiella styrka har
därmed ökat. Drivkrafter bakom intemationaliseringen har bl.a. varit en
önskan säkra marknadsnärvaro och rnarknadspositioner.att

Sågverken producerade 11,8 miljoner m sågade barrträvaror och 0,2
miljoner m sågade lövträvaror år 1990. landetsAv 2 483 sågverk svarade
260 med årsproduktion överstigande m10 000 för %92en av pro-
duktionen bamrävaror. 471 sågverk med årsproduktion större änav en
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m svarade för %l 000 98 produktionen. De 22 sågverkenstörsta medav
årsproduktion överstigande 100 000 m svarade för 27 %en av pro-

duktionen.
Medelproduktionen för sågar med årsproduktion större än 10 000 men
ökathar från 541 till33 år 1979 38 177 år 1984 och 41 681 år 1990.

Antalet sågverk med årsproduktion mellan 50 000 och m100 000en
ökade från 28 tillår 1984 40 år 1990.

ÄgandetSkivindustrin har minskat sin produktion under 1980-talet. i
branschen har under delen decenniet koncentrerats liksom antaletsenare av
anläggningar. samladeDen produktionen träñberskivor vid landetsav sex
fabriksenheter drygtår 1990 200 000 kanDet jämföras medton.var
640 000 1965.år Produktionskapaciteten för spånskivor har efter en
kraftig ökning under 1960- och 1970-talen minskat sedan slutet 1970-av
talet och uppgick vid början 1990-talet till m.840 000 Skivindustrinav
har under l990-taelts början fortsatt undergå strukturförändringar.att stora
Det har inneburit nedläggningar fabriker och minskad produktion. Pro-av
duktionen plywood och lamellträ 65 000 m år 1990.av var ca

2.5 Skogsnäringens lönsamhet

förfigurI jämförs2.6 avkastningen på arbetande kapital massa-, pappers-
och kartongindustrin, trâvaruindustrin exkl. möbeltillverkning samt
tillverkande industri bilagase även avsnitt 2.2.

2|

15 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .
Massa- pappersindo.
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137 1375 1980 1305 1330
Figur 2.6. Avkastningen arbetande tråvaruindustrinpå kapital för exkl.
möbelindustrin, och kartongindustrin till-samtmassa-, pappers-
verkningsindustrin. Källa: SOS Företagen.
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förbättringPåfallande bl.a den trendmässiga lönsamheten kanär av som
under perioden för de redovisade näringsgrenarna. Dennanoteras tre

utveckling bröts den djupa lågkonjunktur inleddegynnsamma av som
1990-talet. vidare likheten i lönsamhetsutvecklingVärt är ochatt notera
lönsamhetsnivå för de näringsgrenama.tre

motsvarande beräkning låter sig inte enkelt för skogsbruketEn göras se
bilaga avsnitt En möjlighet få uppfattning lönsam-2.2. att en om
hetsutvecklingen i skogsbruket och samtidigt spegling rundvirkes-en av
marknaden och därmed skogsindustrins lönsamhet erbjuderäven av
rotnettoandelen, dvs. skogsbrukets rånetto relaterat till dess omsättning se
fig. framgår figuren skogsbrukets lönsamhetsutveckling,2.7. Som av var

detta undermätt på sätt, del 1980-talet. Dennastorgynnsam en av
utveckling bröts dock, liksom för skogsindustrin, i och med den lågkon-
junktur inledde 1990-talet. viktigEn förklaring till densom gynnsamma
lönsamhetsutvecklingen under del 1980-talet godaär den mycketstoren av
massakonjunkturen. förklaring den tekniska utvecklingenEn är attannan
har bidragit till tidiga gallringar lönsamma.göra ävenatt

100

50 Li

E

h lll L11i 1i i 1. 11 1 1 1 1 1 I
1x.1%133.197. 1975

Figur 2.7. Skogsbrukets rånetto andel bruttovärdet. Källa:som av
Skogsstatistisk årsbok.
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Skogsnäringens betydelse2.6

spelade avgörande roll i svensk ekonomi i sambandSvensk skogsnäring en
genombrott i landet i mitten 1800-talet. Vid dennamed industrialismens av

viktigaste exportprodukten.den i särklass Mer äntid trävaror envar
träindustrin.tredjedel rikets exportinkomster kom frånav

1800-talet det fram exportinriktadUnder delen växte ensenare av
massaindustri i Sverige. Produktionen och trâmassa ökadeexporten av

tjugoårsperiod fram till tiodubbladessnabbt. Under år 1914 änmeren
stagnerade samtidigt ochproduktionsvolymen. Exporten trävarorav massa-

och pappersindustrin träindustrins plats största exportör redanövertog som
1930-talen ökade produktionskapaciteten inomUnder 1920- ochår 1917.

massaindustrin Mellan och tredubbladessnabbt. år 1920 år 1937 änmer
sistnämnda massaindustrin förexportvolymen. Det året svarade änmer en
samlade Enbart massaindustrinsfemtedel landets dåexport. exportav var

lika den samlade träindustrins.stor som
kännetecknadesMellankrigstiden också snabb expansionav en av

perioden tredubblaspappersindustrin. Under 1920-1937 änmer pro-
Årduktionen och kartong.och 1937 svaradeexporten av papper pappers-

industrin för drygt % landets slutet 1930-talet10 Iexport.av av generera-
de sålunda och pappersindustrin ungefär tredjedel riketsmassa- en av

Skogsindustrin hade därmed etablerat sigexportinkomster. Sverigessom
exportindustri, position den hade till mitten 1950-talet.största en som av

1951, då skogsindustrin svarade för 42,5 % landets exportin-Från år av
kornster, har andel exportinkomsterna sjunkit dendess så år 1988attav
uppgick till miljarder kronor. sjunkande13,7 % eller 63 Den andelen är

tillväxti verkstadsindustrinsresultat snabb Sedan slutetett export.av en
det andra världskriget har verkstadsindustrins andel Sverigespå exportav

i det fördubblats. Vid slutet 1980-talet svarade verkstads-närmaste av
Århälften den totalabranschen för uppgicknästen 1988exporten.av

Kemikalieindustrinsexportvärdet till miljarder kr. exportvärde uppgick134
till 36,5 miljarder kr.årsamma

Skogsindustrin har dock fortfarande mycket betydelse förstoren
Sveriges utrikeshandel bilaga avsnitt och pappersindu-se 2.3. Massa-
strin är de exportorienterade branscherna inom industrin. Mermesten av

% produktionenän 70 i utlandet. Eftersom importenavsättsav av
skogsindustriprodukter och insatsvaror till skogsindustrin marginellär blir
skogsindustrins nettoexportvårde mycket uppgick tillDet år 1988 54stort.
miljarder kr vilket innebär näringen den bransch har det iäratt som
särklass största nettoexprotvärdet fig. viktigaste förklaringamase 2. 8. De
till de imponerande talen Skogsnäringens produktionsstorleki förhållandär
till den inhemska konsumtionen relativt litet beroendeettsamt av
importerade insatsvaror. Skogsindustrin spelar sålunda central förrollen
den svenska handelsbalansen.

bilagaI beskrivs Skogsnäringens betydelse för landets4 närmare
ekonomi och sysselsättning. Där framgår bl.a. Skogsnäringensatt
ñrâdlingsvärde vuxithar i ungefär takt samhällsekonominsamma som



54 SOU 1992:76

ANDRATILLV.VAROR

VERKSTADSVAROR

METALLER
JORD-, STENVAROR

KEMIKALIER
TEXTIL

LIVSMEDEL

MINERALER
unde ‘k‘°°JORDBRUK;FISKE

SKOGSPRODUKTER

-20 -10 0 ‘IO 20 30 40 50 60

Figur 2.8. Handelsbalans export minus import för några viktiga
produktgrupper branschindelning, år 1988. Källa: SCB, Svensson
et.al. 1990.

totalt. Skogsnäringens tillväxt framförär allt tillskriva ochatt pappers-
kartongindustrins expansion. Skogsbrukets bidrag till den svenska
bruttonationalprodukten BNP uppgick under 1980-talet till knappt 1,5 %

Åroch skogsindustrins bidrag till %.4 1990 uppgick skogsnåringensca
ñrâdlingsvärde till miljarder43,7 kr.

Vidare konstateras skogsnâringen under 1980-talet fortfarandeatt var
viktig för sysselsättningen. Detta gäller inte minst beaktaren om man

näringens betydelse för sysselsättningen utanför storstadsområdena och de
större tâtortema. Skogsbrukets och skogsindustrins betydelse som
sysselsâttare minskar dock successivt, så även under 1980-talet. viktigEn
förklaring till denna utveckling är produktivitetsökningen sker snabbareatt
än produktionsökningen.

Antalet heltids- och deltidssysselsatta inom skogsnäringen i slutet av
1980-talet beräknas ha tilluppgått 180 000 Detta motsvararca personer.
ungefär %4 den totala sysselsättningen. Antalet sysselsatta inomav
skogsbruket uppgick till 45 000, trävaruindustrin till 74 000ca samtca

och pappersindustrin till 61 000.massa- ca
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utvärderingNulägesbeskrivning och3

skogspolitiska målnuvarandeav

Våra slutsatser

uppfylla1980-talet väsentliga bidrag tillSkogsnäringen har under gett att
ekonomisk tillväxt, balans i utrikesbe-övergripande samhällsmålende om

produktion har antaletbalans. ökadtalningama och regional Trots en
följd ökad produktivitet.skogsnäringen minskat tillsysselsatta i av

i överensstämmelse medSkogsnäringen kan inte till fullo ha verkatanses
naturvårdspolitiska målen.miljö- ochde

skogstillgångama uppfylltshushållning med harMålet väl avvägdom en
Även virkesavkastning harskogarna skall högtill fullo. målet attom ge en

Ökadfrågor virkeskvalitet fåttblivit väl uppfyllt. Trots att upp-om
har bedrivitsbedöms skogsskötseln såsom denmärksamhet under årsenare

kvalitetsförbättring ileda till den avsågs 1979 års1980-talet intepå som
pågående förbättring hänsynen till naturvår-skogspolitiska beslut. En av

under Allmänt kan dockintressen har kunnat iakttas år.dens settsenare
betraktas uppfyllt.inte naturvårdsmålet som

de övergripandeeffektiv skogspolitik kräver preciseringEn aven
för avvägningen mellan olikaalla aspekter. ñnns riskmålens Annars att

blir den önskvärda. preciseringarövergripande mål inte Frånvaron av av
dettanaturvårdsmålet har bidragit till uppfyllelsendet övergripande att av

mål blivit sämre än avsett.

Inledning1

utvärdering hur skogspoliti-direktiven skall kommittén göraEnligt en av
Kommittén bör långt dethar uppfyllts sedan 1979 års beslut. såkens mål

övergripandegranska i vilken utsträckning detmöjligtär närmare
värdefull virkesavkastningskogspolitiska varaktig hög ochmålet om en

och andra allmänna intressen harhänsynstagande till naturvärdenmed
till den långsiktighet präglaruppfyllts. Därvidlag hänsynmåste tas som

olika delmål formule-Vidare kommittén överväga demålet. bör om som
skogspolitiska det självklartrelevanta. det beslutet ansågshar varit Irats

överensstämmelse med de Övergripandeskogsnäringen verka imåsteatt
samhällssektorer.samhällsekonomiska målen och i samspel med andra

övergripande samhällsmålen ochdetta kapitel redovisas först deI
respektivefir skogsbruket. anslutning tilldärefter det övergripande målet I
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redovisning görs kortfattad nulägesbeskrivning och utvärderingen en av
måluppfyllelsen. Sist behandlas delmålens relevans. En fullständigmera
nulägesbeskrivning återfinns i bilagoma 4 och 6. Som underlag fir
utvärderingen har också använts den på Skogsstyrelsens uppdrag genom-
förda utredningen Contortatallen i Sverige En lägesrapport. Denna-
utredning avlämnades i juni 1992 och publiceras Sverigesseparat av
lantbruksuniversitet i Umeå.

Övergripande3.2 samhällsmål

Skogen betraktas i 1979 års skogspolitiska beslut nationell tillgångsom en
skall utnyttjas för samhällets bästa. Skogsnäringen, dvs. skogsbruketsom

och skogsindustrin, skall därför verka i överensstämmelse med andra
samhällssektorer och bidra till uppfylla de övergripande samhällsekono-att
miska målen ekonomisk tillväxt, balans i utrikesbetalningama, fullom
sysselsättning och regional balans verka i överensstämmelse medsamt
miljövårds- och naturvårdspolitiken.

Lönsamhet för näring stimulerar till investeringar vilka leder tillen
Ökadökad produktion eller tjänster. produktion underlag förav varor ger

ekonomisk tillväxt är betydelse för utrikesbetalningarnasamt ochav
sysselsättningen. Ekonomisk tillväxt kan samtidigt innebära ökat tryckett
på och miljö.natur

detI följande beskrivs kort det bidrag skogsnäringen under 1980-som
talet har lämnat till uppfyllandet samhällsmålen. Därefter redovisasav
kommitténs utvärdering.

Bidrag till ekonomisk tillväxt

Skogsbrukets bruttovinst rotnetto från virkesförsäljningar ökade under
hälften 1980-talet följd ökande virkespriser och vissasenare av som av

minskade kostnader. Avkastningen på skogskapitalet minskade dock
eftersom priserna skogsfastigheterpå ökade kraftigt bl.a. till följd av en
avreglering prisprövningen år 1987. Skogsindustrins kapitalavkastningav
har tenderat öka under 1980-talet och har iatt följt utvecklingenstort sett
för andra branscher. De ekonomiska ñrutsättningama ändrades drastiskt
i och med den lågkonjunktur inledde 1990-talet.som

Lönsamheten är betydelse för de investeringar görs. Skogs-av som
brukets investeringar uppgick år 1989 till drygt miljarder3 kr. Maskin-
och byggnadsinvesteringama ökade under början 1980-talet. Investe-av
ringarna i återväxtátgärder har ökat fortlöpande under decenniet. Investe-
ringar i gödsling har däremot minskat. Efter år 1987 har investering-även

i dikning minskat. Den privatekonomiska lönsamheten vissaarna av
planteringar, främst i Norrlands inland, beräknas bli dålig enligt under-
sökningar refereras i bilaga 4.som
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Skogsindustrins investeringar i Sverige ökade under hälftensenare av
1980-talet från genomsnitt 7-8 miljarder kr till knapptår 12ett om per

Investeringarna i miljöskyddandemiljarder kr åtgärder utgjordeår 1989.
fortlöpande ökat.20% och har Massa- och pappersindustrins investe-ca
ökade mycket kraftigtringar utomlands under slutet 1980-talet ochav

miljarderuppgick till kr.år 1989 4ca
Förâdlingsvårdet såväl skogsbruketför skogsindustrin har undersom

1980-talet vuxit i ungefär takt bruttonationalprodukten, varförsamma som
nåringens andel i varit oförändrad. Skogsbrukets bidrag till BNPstort
uppgick under 1980-talet till knappt 1,5% och skogsindustrins bidrag till

År4%. uppgick skogsnäringens förädlingsvårde till1989 drygt 60ca
miljarder kr.

Bidrag till balans i utrikesbetalningarna

Skogsnåringen betydelse för Sveriges handelsbalansär eftersomstorav en
del produktionen samtidigt importen insatsvarorstor exporterasav som av

obetydlig.är Detta skogsnäringen till dengör i särklass största nettoex-
portören med överskott drygt 50 miljarderår 1989 på kr. Skogsnâring-ett

inverkar samtidigtdock negativt Sverigespå betalning med utlandeten
sina investeringar utomlands och räntebetalningar på upptagnagenom

utlandslån.

Bidrag till sysselsättning regionaloch balans

Skogsnâringens investeringar och produktion är betydelse förstorav
sysselsättning och regional balans. Antalet heltids- och deltidssysselsatta
inom skogsnåringen i Sverige uppgick i slutet 1980-talet tillav ca
180 000, 45 inom skogsbruket.000 Antalet enskilda skogsägarevarav som
själva utför formnågon skogsvårds- ocheller awerkningsarbeten kanav
uppskattas till 150 000. De sjålvverksammas arbetsinsats motsvarar
10 000-15 000 årsverken. Samtidigt sysselsätter svenskägda skogsföretag

55 000 utomlands.ca personer
Produktivitetsutvecklingen för det mekaniserade skogsbruket har varit

mycket påtagligt under 1980-talet. Detta år följd maskinsystemensen av
fortsatta effektivisering. Motsvarande produktivitetsutveckling har inte
skett inom den del småskogsbruket sjålvverksamt.är förklaringEnav som

denär självverksamme skogsägaren inte i utsträckningatt samma som
skogsarbetaren har tillgång till effektiva maskiner. Samtidigt ägnar
skogsågaren sig i relativt omfattning skogsvårdsarbeten intestor som
mekaniserats i utsträckning avverkningama.samma som

Under 1980-talet har sysselsättningen inom skogsnäringen i genomsnitt
minskat med 1,5% eller medår 2 900 Minsk-år.per ca personer per
ningen har varit påtaglig inom skogsbruket. Samtidigt harmest pro-
duktionen och produktiviteten ökat.

Skogsnâringen är ekonomiskt och från sysselsättningssynpunkt storav
betydelse för vissa landsdelar och Massa- och pappersbruken har tillorter.
följd stordriftsfördelarna kommit koncentreras till relativt fåatt orter.av
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Den träbearbetande industrin, är småskalig och arbetsintensiv, ärsom
spridd till betydligt fler, i regel relativt små samhällen. En nackdelmen
med på dominerande företag är näringslivet i regel blir ensidigt.ort atten

Bidrag till miljö- och naturvårdspolitiken

Vid tiden för 1979 års skogspolitiska beslut gällde de miljö- och natur-
vårdspolitiska målen fastställdes i samband med tillkomstensom av
naturvårdslagen med ändringar år 1964 1974 miljöskyddslagensamtresp.
år 1969. I 1964 propositionårs klargjordes naturvärden inkluderadeatt
såväl den vetenskapliga och kulturella naturvärden den socialasom
naturvärden. Vidare fastslogs naturvårdsintresset borde beaktas i allatt
verksamhet rör utnyttjande och exploatering för skildanaturenssom
ändamål och snävt ekonomiska hänsyn inte får tillåtas bliatt styrande för

Ävenutvecklingen. i 1974 års proposition framhålls samhällsutveck-att
lingen bör långsiktig inriktningi linje med vad från ekologiskages en som
utgångspunkter sig rationellt i länge perspektiv.ter ett

Utvärdering

Kommittén uppfattar 1979 års skogspolitiska beslut de övergripandeom
samhällsmålen angivande önskvärd tårdriktning. Det såledesett ärsom av
följdriktigt saknar skogspolitiska medel för direktatt staten påverkaatt
branschen uppnå de uppställda övergripande samhällsmålen.att

Kommittén ñnner skogsnäringen under 1980-talet har bidragit tillatt
uppfyllandet de överordnade samhällsekonomiska målen ekonomiskav om
tillväxt och balans i utrikesbetalningama. Näringen har vinst i nivå meden
andra branscher. Detta är viktigt eftersom kapitalet söker sig tillatt notera
de branscher där avkastningen är god och likvärdig. En slutsats är att
skogsnäringen använder sina lika effektivt andra näringar.resurser som
Sverige har i tekniskt avseende modernt skogsbrukett och modernen
skogsindustri.

Trots ökad produktion har antalet sysselsatta, inte minst inomen
storskogsbruket, fortsatt minska. Den ökning skogsvårdsintensitetenatt av

skedde under 1980-talets början bidrog, framför iallt Norrlandssom
inland, till dämpa minskningen antalet sysselsatta iatt skogsbruket.av
Skogsnäringen, och då främst skogsbruket och den träbearbetande
industrin, har fortfarande betydelse för vissa regioner ochstor iorter
glesbygden. Massa- och pappersbmken, är relativt få till antalet, ärsom
ofta dominerande arbetsgivare på Sammantaget har skogsnäringenorten.
sålunda väsentligt bidrag till upprätthålla dengett ett regionalaatt
balansen.

Kommittén konstaterar samtidigt viktig förklaring till skogsnäring-att en
ekonomiska utveckling under 1980-talet bl.a.ens gynnsamma var en

osedvanligt lång högkonjunktur. En förklaring är de svenskaannan
devalveringama 1981 och vilka1982 inte minst skogsindustrin storagav
fördelar dess produktionskostnader sjönk, räknat i utländskattgenom
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valuta. Resultatet blev förbättrad lönsamhet och ökad produktion. Ytter-
ligare förklaring sökaär i den fortgående ökningen vidareñräd-atten av
lingen till ochav massa papper papp.

Genom investeringarna har industrins miljöpåverkan successivt minskat.
investeringar och det forsknings-Dessa och utvecklingsarbete harsom

föregått dem fåkan betydelse för andra samhällssektorer såväl inom som
utanför Sverige. Följden kan bli miljötekniskt kunnande.t.ex. export av

Kommittén konstaterar det hade varit önskvärt, bl.a. med tanke påatt
det under 1980-talet ökande mellan långsiktig uthållig awerknings-gapet
nivå och faktisk virkesförbrukning, del de investeringaratt en av som
skogsindustrin gjort utomlands hade ñrlagts till Sverige. Det skulle ha
möjliggjort större utnyttjande de svenska skogsresursema och högreett av
sysselsättning. förklaringEn till inte harså skett det svenskaatt anses vara
kostnadsläget och den osäkerhet rådde under delenstörre 1980-som av
talet beträffande svensk EG-anslutning och framtida energipriser. Enen

förklaring kan ändrade konkurrensvillkor vilket nödvändiggjortannan vara
satsning vidareförädlingpå nära marknaden.en
Värt skogsvårdsinvesteringamaär har ökat underatt notera att

1980-talet inom delar landet beräknat dålig privatekonomisktrots en av
lönsamhet. Detta iär överensstämmelse med de skogspolitiska målen.

Skogsnäringen kan inte till fullo ha verkat i överensstämmelseanses
med de miljövårds- och naturvårdspolitiska mål ställdes årsom var upp
1979. Under 1980-talet har dessutom målförskjutning skett ökademoten
krav på naturvårdshänsyn till skydd för den biologiska mångfalden. Miljö-
och naturvärden i skogen har inte utvecklats i takt med samhällets ñrvänt-
ningar och de miljö- och naturvårdsmål formulerats under 1980-nya som
talet.

Övergripande3.3 mål för skogsbruket

I det gällande skogspolitiska beslutet har det övergripande målet förnu
skogsbruket följande lydelse i skogsvårdslagens portalparagraf:

skogsmark och skog sådanpå mark skall läm ligt utnyttjandegenom
markens virkesproducerande förmåga skötas så varaktigtattav en ger
hög och värdefull virkesavkastning. Hänsyn skall därvid tilläventasen

naturvärden och andra allmänna intressen.

Målprecisering

I propositionen till 1979 skogspolitiskaårs beslut redovisas ställnings-de
taganden ligger till grund för formuleringen det övergripandesom av
målet. Där sägs bl.a skogens betydelse för landets ekonomi ochatt stora
sysselsättning gör även i fortsättningen bör eftersträva välatt man en
avvägd hushållning med skogarna gör det möjligt kontinuerligtattsom
utnyttja det virke skogarna kan Sannolikheten använd-attsom ge. nya
ningsområden kommer utvecklas och skogarna i framtidenävenatt att
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viktig, ñmyelsebarkommer råvamlcälla gör böratt attvara en man
eftersträva skogsbruket sådan inriktning handlingsfriheten ochatt attge en
valmöjlighetema bevaras för kommande generationer.

gnmd för det skogspolitiska målet gäller ocksåSom produktionsför-att
ñrfogandeutsättningarna hos den mark står till för skogsproduktionsom

utnyttjas bästa innebär bl.a. viktbör på sätt. Det bör läggas vidatt stor att
hög volymproduktionskogsskötseln inriktas på värdefullt virke. Denen av

bör vidare inriktas väl differentierad produktion i fråga trädslag.på en om
i fortsättningenOmsorgen sysselsättningen bör även få spelaom en

väsentlig roll i skogspolitiken.
Beträffande till naturvårdens intressenhänsynen sägs i propositionen att

den allmänna aktsamhetsregel infördes i skogsvårdslagen vilken1974,som
hänsyn skall till naturvårdens intressen, bör gälla iävenatt tasanger

fortsättningen. Denna regel omfattar all mark berörs skogsbruksom av
sig den särskilt intressant från naturvårdssynpunkt inte.är ellervare

Angående rennäringen i propositionen vissa åtgärdersägs iatt
skogsbruket eller mindre starkt kan påverka tillgången renbete.på Detmer

därför viktigtär eventuella konflikter mellan skogsbruket och rennä-att
ringen löses i samförstånd.

Målförskjutning

Jämsides med de skogspolitiska målen och medlen verkar rad andraen
faktorer påverkar skogsbrukets utövande. Miljöopinionen är sådansom en
faktor har utgjort viktig pådrivande kraft för miljö- och naturvårds-som en
arbetet under de decennierna. Debatten skogsbruket fart isenaste togom
slutet 1960-talet och har sedan dess gällt bl.a. kalhyggen, hyggesplöj-av
ning, BDT-behandling plantor, kemisk lövslybekämpning, contortaplan-av
tering och avverkning i den ljällnära skogen. En viktig faktor detärannan

förbättradeavsevärt kunskapsläget beträffande miljö- och naturvärden till
följd forskningsresultat.av nya

förändrade i dessa frågorStatens avspeglar sig i de övergripandesyn
målen för miljö- och naturvårdspolitiken det uttryck för i desom ges
miljöpolitiska besluten i riksdagen år 1988 och beslut1991. Dessa bygger
delvis ställningstaganden gjordes ipå samband med naturresurslagenssom
tillkomst, år 1987, då ville främja från ekologisk, social ochman en
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning med naturresur-

det miljöpolitiskaI beslutet år således1991 sägs att ett gemensamtserna.
mål i enlighet med intentionerna i naturresurslagen bör slå vaktattvara

den biologiska mångfalden och nyttja påatt naturresurserna ettom
långsiktigt hållbart Vidaresätt. betonas det sektorsvisa Denansvaret.
skogspolitiska kommittén har med hänsyn till bl.a. detta fått i uppdrag att
formulera miljömål för skogsbruket.ett

Under det decenniet förändringarhar vissa de skogspolitiskasenaste av
medlen till förmån för naturvärden skett. harSå det statliga stödet tillt.ex.
dikning skogsodling efter avverkning lågproducerande skog i detsamt av
närmaste upphört. Andra exempel förändringarpå är ädellövskogslagens
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tillkomst liksom ändringar i naturvårdslagstiftningen. För skogsbruket i
den ljâllnära skogen gäller bestämmelser sedan den juli1 1991.nya
Avsikten med dessa förbättra förutsättningarnaär för naturvårdens,att
kulturmiljövårdens och rennäringens intressen i de ljällnära skogarna. Till
detta kommer de övergripande hushållningsbestämmelsema i naturresursla-

och plan- och bygglagen också har påverkat skogspolitiken ochgen som
skogsnäringens ställning.

De arealavsättningar gjordes under 1980-talet framför allt istora som
de statligt ägda ljällnära skogarna uttryck för förändrad naturvårds-ger en
politik. I dessa områden har således naturvärdena betydandegetts ett

Stora områden skogsmark har också köpts in. Vissa frivilligautrymme.
avsättningar framför allt bolagsmarkpå har dessutom skett.

Måluppfyllelse

1979 års skogspolitik utformades bakgrund bl.a. diskussionenmot av om
befarad virkessvacka. Det innebar bl.a. bestämmelser infördes iatten

skogsvårdslagstiftningen i syfte den gamla skogen fastig-att ransonera
hetsvis för undvika hushållningsskäl påtvingad sänkningatt en av av
awerkningen i början på nästa sekel. Uppgifter hushållningen medom
skogstillgångama visar emellertid awerkningen i skogen i själva verketatt
varit lägre tillväxten.än Virkesförrådet har därför ökat kraftigt under
1980-talet. Detta gäller såväl storskogsbruket småskogsbruket. Störstsom
har förrådsökningen varit i Svealand och Götaland. Problemet med en
regionalt ojämn åldersklassfördelning kvarstår dock iännu viss ut-
sträckning inom storskogsbruket. En starkt förbättrad skogshygien har
bidragit till hålla insektsskadoma i skogen på mycket låg nivå.att en

Under 1980-talet har också tydliga förbättringar i föryngringsarbetet
södra Sverigeuppnåtts. I föryngringsresultatenär efter skogsodling och

naturlig föryngring likvärdiga. I Sverige uppvisar skogsodling klartnorra
bättre resultat naturlig föryngring.än Den naturliga föryngringen kan
emellertid ha missgynnats i undersökningarna den tillämpade ut-av
värderingsmetoden, eftersom utvärderingen innan lagstiftningensgörs krav
skall uppfyllt. Markberedningens ökade omfattning sedan börjanvara av
1970-talet har bidragit till det förbättrade återväxtresultatet. Samman-
fattningsvis kommittén hushållningen med virkestill gångarna harattanser
varit god.

Under hela 1980-talet har tillväxten varit hög och förökat samtliga
trädslag. Detta är trend alltsedanpågått 1920-talet dedå förstaen som
rikstäckande mätningarna gjordes. Virkesförrådets trädslagssamman-

Önskemåletsättning har inte förändrats under 1980-talet. i 1979 års
skogspolitiska beslut inte föándra volymandelen lövträd i skogarnaattom
har därigenom uppfyllts. Dessutom har både ädla och övriga lövträd i viss
omfattning planterats nedlagdpå jordbruksmark.

Allmänt kan sägas skogsmarken i Sverige utnyttjas väl frånatt
virkesproduktionssynpunkt. Skillnaderna mellan och småskogsbruketstor-
liksom mellan olika landsdelar är i detta avseende Skogama ismå. norra
Norrland awiker dock med lägre produktionsnivå övrigaän landet.en
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sammanhänger iDetta hög grad med härdet fortfarande finnsatt
betydande arealer med skog tidigare för dimensionshuggningutsattssom
och andra olämpliga huggningsforrner.

Produktionsnivån i skogarna har ökat under 1980-talet. delvisDetta är
resultat arealer lågproducerande skog har avverkats ochett att storaav ny

skog anlagts främst inom för femtonårigt restaureringsprogram.ettramen
Detta s.k. 5:3-program inleddes 1982. Synen på värdet de s.k. 5:3av
skogarna har successivt förändrats under 1980-talet och programmet
avslutades redan år 1991 efter beslut riksdagen.av AbeståndsanläggningDen och beståndsvård generellt harsettsom
bedrivits under de decennierna har inte främjat produktionsenaste en av
kvalitetsvirke. Kvalitetsfrågoma har dock under fått ökadårsenare
uppmärksamhet inom skogsbruket. Omfattande betningsskador viltav
liksom främstrotröta på i södra Sverige, har ockå försvåratgran, pro-
duktionen kvalitetsvirke.av

I det skogspolitiska beslutet uttrycktesår 1979 försiktighet allmäntatt
bör iakttas när det gäller införande främmande trädslag. Mycket taladeav
enligt beslutet för inplantering contortatallen borde koncentreras tillatt av
områden där det medsvårt inhemska trädslag åstadkommaattvar en
tillfredsställande föryngring. riksdagsbeslutI år 1982 vidgades motivetett
för contortaanvändningen. Den skulle i fortsättningen också kunna bidra
till lösa virkessvackeproblemet. vissEn Ökning odlingssarealenatt av
accepterades. Den totala contortaarealen i hela landet idag cirkaär
500 000 hektar. klimatisktI kärva områden har contortortaplanteringama
liksom planteringama med inhemska trädslag drabbats skador i relativtav

omfattning. föreskrifterGenom har contortaodlingen istor sådana områden
förbjudits. I övriga områden har contortatallen klarat de första efteråren
plantering bättrenågot och tall.än Kommittén konstaterar attgran
intentionerna i det skogspolitiska ställningstagandet det gällernär
contortatall har följts. Kunskaperna och erfarenheterna contortatal-om av
len har förstärkts under det gångna decenniet. Det kan föranleda en om-
prövning ställningstagandet. Till denna fråga återkommer vi i avsnittav
8.3.3.

Regler hänsyn till naturvärden infördes i skogsvârdslagen år 1974.om
Begreppet naturvård inkluderar i detta sammanhang såväl den sociala
naturvärden kulturmiljövården. I skogsvårdslag1979 års isom angavs
21 de restriktioner§ vid skötseln skog åligger markägaren i dettaav som
avseende. föreskrifterDe meddelades med stöd lagen får dock intesom av

så ingripande pågående markanvändning försvårades.avsevärtattvara
har i21 § avsaknad preciserade naturvårdsmål i utsträckning fåttstorav

rollen såväl mål medel för naturvårdshänsynen i skogsbruket. Deav som
utvärderingar har gjorts visar21 § skogsbruket inte har levtattsom av upp
till de hänsynskrav ställs. En pågående förbättring har dock kunnatsom
iakttas under år.senare

Något egentligt mål för skogsbrukets hänsyntagande till rennäringen
finns inte angiven. Nödvändigheten eventuella konflikter mellan deattav
båda näringama blir lösta effektivtpå betonadessätt dock iett pro-
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positionen till 1979 års skogspolitiska beslut. Skogsstyrelsen utarbetade år
1982 allmänna råd skogsbrukets hänsynstagande till rennäringen.om
Kraven på samråd med rennäringen inom de s.k. året-runt-markema
skärptes efter uttalanden i jordbruksutskottet år 1985. Fortfarande kvarstår
vissa konflikter mellan skogsbruket och rennäringen, dessa harmen
generellt minskat under 1980-ta1et.sett Sedan år 1991 bl.a.är sam-
rådsplikten reglerad i lag.

Kommittén finner sammanfattningsvis det uppställda måletatt om
Ävenhushållningen med skogstill gångarna har uppfyllts väl. virkesproduk-

tionsmålet har uppfyllts väl med avseende volym.på Däremot bedöms
skogsskötseln så den har bedrivits på 1980-talet inte leda till densom
kvalitetsförbättring iavsågs 1979 års beslut. De krav hänsynpå tillsom
naturvärden formulerades i samband med det skogspolitiska beslutetsom
1979 har inte tillgodosetts. Därmed kan inte heller naturvårdsmålet
betraktas uppfyllt. Med dagens miljövårds- och naturvårdspolitiskasom
mål skulle förmodligen även fullständig efterlevnad 2l§ i skogs-en av
vårdslagen betraktas otillräcklig. Hänsynstagandet till rennåringen harsom
utvecklats under l980-talet.

3.4 Skogspolitikens delmål

Det övergripande målet för skogsbruket i 1979 års skogspolitiska beslut
preciserades i form delmålnågra hadealla anknytning tillav som
virkesproduktionen. Däremot inga delmål preciserade detangavs som
övergripande målet i de delar naturvärden och övriga allmännasom avser
intressen.

Det bör också uppmärksammas 1979 års beslut inte är heltäckande.att
Inom vissa områden har beslut tagits i särskild ordning. Dessa beslut kan
innehålla element kan uppfattas delmål inom skogspolitiken. Ettsom som
sådant område är awerkning. Beslut åtgärder med syfte stimuleraattom
awerkningen vid flera tillfällen slutettogs 1970-talet och under förstaav
hälften l980-talet.av

Delmålen för virkesproduktionen formulerades med utgångspunkt i de
beräkningar rörande olika skogsproduktionsprogramtre 1973 årssom
skogsutredning lät genomföra. Programmen skiljer sig beträffandeåt bl.a.
intensitet i beståndsanläggningen, användningen främmande trädslagav

röjningamas inriktningsamt och omfattning. Ett delmålen ärav en
kvantifiering det övergripande målet för virkesproduktionen. Detav
innebär skogsbruket skall bedrivasatt så awerkningen långsiktigt kanatt
uppgå till minst 75 miljoner m’sk. Detta den högsta möjliga uthålligavar
avverkningen i det i 1973 skogsutredningenårs kalladesprogram som
alternativ

Kommittén precisering målatt övergripande karaktär ianser en av av
form delmål eller på sätt är nödvändig förutsättningannat förav atten
effektiva skogspolitiska medel skall kunna utformas. En precisering av
målen gör det också lättare följa och utvärderaatt måluppfyllelsen.upp
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allmäntaspekter dein allapreciseringarna täckerönskvärtDet är att av
riskuppenbarfinnsövergripande målen.formulerade Annars atten

önskvärda.blir denövergripande mål inteolikaawägningen mellan
skogspolitiken,nuvarandevirkesproduktioni denrörandeDelmålen av

uppfyllts.delkvantiñerade, har tillflertalet sätt årvilka på något stor
med de över-huvudsak sammanhängerdetta iKommittén attattanser

skogspolitiska medeleffektivaochmålen har preciseratsgripande att
och verka.kunnat utformasdärigenom

Kommitténnaturvärden har varit sämre.gällerMåluppfyllelsen detnär
naturvårdsmåletövergipandepreciseringar detfrånvaronbedömer att avav

virkesproduktionen för-Avvågningendetta resultat.bidragit till mot
inaturvärden saknas 1979 årsdelmål förhärigenom.svårades Att

kunskapsunderlagerforderligtdelvisberodde påskogspolitiska beslut att
naturvårdsmålen precise-hardet föregåendeframgåttinte fanns. Som av

har kommit fram.sådant underlagefterhandrats som
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Utvärdering4 nuvarandeav

skogspolitiska medel

Våra slutsatser

I detta kapitel utvärderingar kommittén de skogspolitiska medlen. Våra
slutsatser angående skogsvdrdslagsnfiningen är

den till övervägande de fungerat väl för uppnå de skogspolitiskaatt att-
målen och den haft norrnbildande funktion,att en

den i viss utsträckning motarbetat sina syften avseende främstatt-
naturvärden begränsa möjligheterna använda andra bruk-att attgenom
ningsformer än trakthyggesbruk och i viss utsträckning naturlig föryngring,

den också har begränsat användningen vissa brukningsfonneratt av som-
syftar till produktion virke med hög kvalitet,av

bestämmelsen hänsyn tilll naturvärden i 21 § inte till fullo följtsatt om-
och

det inom för denna bestämmelse funnits fir ökatatt utrymmeramen-
hänsynstagande i enlighet med lagstiftarens intentioner.

slutsatsVår angående ädellövskogslagstifiningen denär varitatt en
nödvändigt medel för bibehålla ädellövskogen och den uppfyllt dettaatt att
mål.

Enligt kommitténs uppfattning har den rådgivning och information som
skogsvårdsorganisationen genomför varit värdefullt inslag ochett ett
effektivt medel för föra gällande skogspolitik både till skogsägareatt ut
och bredare allmänhet.en

Kommittén riksskogstaxeringen har varit för nöd-att ett statenanser
vändigt underlag för utforma och följa skogs- och naturvårds-att upp
politiken politiken beträffande hushållningen med Desssamt naturresurser.
verksamhet har haft betydelse och varit framgångsrik.stor

ÖSlVi konstaterar vidare den översiktliga skogsinventeringen haratt
utgjort viktigt medel för deuppnå nuvarande skogspolitiskaett målenatt

det tveksamt värdet den infomiation erhållitsmen anser om av som genom
ÖSl den kostnad under lagtsåren ned inventeringama.motsvarar påsom

Kommittén också skogsbruksplanläggning har varitatt ettanser
värdefullt instrument för förverkliga de skogspolitiska målen. Deatt
nuvarande planeringsmetodema har dock vissa brister såtillvida de inteatt
tillräckligt beaktar skogsägarens ekonomiska förutsättningar och mål samt

inventeringsunderlaget i fallmånga varit alltföratt svagt.
Vi hänvisar angående utvärdering forskning och utbildning främst tillav

utredningen Sveriges lantbruksuniversitet SOU 1991:101 ochom
betänkandet Kunskap för konkurrenskraft Ds 1991:62.
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Kommittén de statliga ekonomiska stöden är de medelattanger som
blivit föremål för utvärdering olika myndigheter, organisationermest av
och forskare och vi redovisar flera dessa utvärderingar. Vi drar därefterav
slutsatsen flera stöd haft oönskade bieffekter eller varit ineffektiva ochatt

besluten minska eller bort dem varit riktiga. Samtidigt konstateraratt att ta
vi riktigt utformade bidrag och stödåtgärder kan intressantaatt vara som
hjälpmedel för skogspolitiskauppnå mål.att

Angående skatter och avgifter direktiven kommittén, vid sidanattanger
skogsvårdsavgiften, inte har anledning in de Skattereglergå påattav som

gäller för skogsbruket. Sedan riksdagen hösten år 1991 beslutat avskaffa
skogsvårdsavgiften har vi i detta betänkande frånavstått diskuteraatt
avgiftens betydelse för den gällande skogspolitikens utfomming.

Utöver utvärdering de nämnda direkta skogspolitiska medlenen av nu
ingår i kommitténs uppdrag även granska andra sekundära medel,att
främst lagstiftning. Kommittén konstaterar i detta sammanhang till börjaatt
med naturvdrdslagstgftningen till vissa delar direkt skogspoli-utgöratt ett
tiskt medel. Kommittén delar de slutsatser legat till förgrund desom

lagändringama i naturvårdslagen i samband med 1991 årssenaste
miljöpolitiska beslut. gäller behovetDet införa skydd för biotoper,attav
ytterligare skydd för våtmarker skärpta regler för markavvattnings-genom
företag dikning förstärkning samrâdsskyldigheten i 20 §samt en av
naturvårdslagen.

Kommittén konstaterar jordförvärvslagen nyligen avreglerats ochatt att
det torde dröja innan det meningsfulltnågra år är utvärdera denatt
avregleringen.

Kommittén konstaterar vidare riksdagens nyligen fattade beslutatt att
avskaffa träfiberlagen fr.o.m. den juli 1993 lämpligt.l är

Kommittén konstaterar naturresurslagen varit i kraft femi åratt som
inte utvärderats allt tyder denpå verkat i överensstäm-separat att attmen
melse med de skogspolitiska målen.

Planer utgör viktigt medel för genomföra naturresurslagensett att
intentioner. Enligt plan- bygglagenoch det i första hand kommunalär en
angelägenhet sådana planer. Kommitténupprätta drar slutsatsenatt att
kommunerna generellt tagit för litet hänsyn till de skogliga intressena i
planeringen och planerna i denna del inte tillnår lagens krav. Viatt upp
konstaterar samtidigt konflikterna mellan skogsbruket och de kommuna-att

intressenala inte varit omfattningnågon större och plan- ochattav
bygglagstiftningen därför inte ha motverkat de skogspolitiska målen.synes

Angående konkutrensförhållandena inom skogsnäringen konstaterar vi
slutligen konkurrenskommittén har lagt fram förslag till konkur-att ett ny
renslagstifining. förslaget drog slutsatsenI konkurrensförhållan-attman
dena i det svenska näringslivet behöver förstärkas, uppfattning vien som
inte har anledning ifrågasätta.någon Vi konstaterar massaveds- ochatt att
flismarknaden kärmetecknas finnsdet få starka köpare. Medattav men
andra ord föreligger det oligopolsituation på köparsidan. Enligt våren
uppfattning är den lagstiftningnuvarande inte tillräcklig för hindra föratt
marknaden olämpliga företagskoncentrationer.
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14. Utgångspunkter

Enligt direktiven skall kommittén göra utvärdering hur de olikaen av
juridiska, ekonomiska och administrativa medlen inom skogspolitiken har
verkat. Därvid bör inte enbart de direkta skogspolitiska medlen granskas

också sekundära medelutan konkurrens- och miljölagstift-t.ex.som
ningarna plan- och bygglagstiftningensamt och jordförvärvslagstiftningen.

I detta kapitel redovisar kommittén sin utvärdering de skogspolitiskaav
medlen. Utvärderingen bygger i huvudsak på material ipresenterassom
bilaga dvs. framför allt analyser gjorda där angivna forskare,av av
Skogsstyrelsen och andra myndigheter på kompletterande materialsamt

kommittén har erhållit i andra sammanhang.som
För genomföra den beslutadeatt skogspolitikenstaten harav stats-

makterna flera medel till förfogande. Den primära skogspolitiska medlen
främstär skogsvårdslagstiftningen, infomiation, rådgivning från i första

hand skogsvårdsorganisationen statliga bidrag, avgifter ochsamt skatter
riktas direkt till skogsnäringen. Skogsvårdsorganisationenssom upp-

dragsverksamhet, framför allt plantproduktionen, har också skogspolitiska
motiv. Härtill kommer den forskning och utbildning bedrivs medsom

Ävenstatliga medel inom skogsområdet. andra, sekundära, medel kan
användas. Dessa huvudsakligenutgörs lagstiftning inom angränsandeav
områden Ävensåsom hushållnings-, naturvårds- och planlagstiftning.

skatte- och avgiftspolitikistatens övrigt har givetvis effekter skogs-på
bruket.

Företrädesvis de juridiska medlen används för de kravatt statenange
ställer denpå enskilde. hjälpMed olika regler försöker tillstyraav man

visst handlingsmönster ellerett beteende. För reglerna skall fungera böratt
de överensstämma med den allmänna rättsuppfattningen, dvs. delvara en

det allmänna rättsmedvetandet och majoritetav demaccepteras av en av
Äventill vilka de riktar sig. andra medel såsom rådgivning, avgifter och

stöd används i syfte den enskildesstaten beteende.att styra De ekono-av
miska medlen försöker förändra intäkterna ochelleratt kostnadernagenom
påverka den enskildes beslutsfattande i enligt de skogpolitiska målenen

riktning.gynnsam
Hur medel verkar kan bedömas fleraett på sätt, kvantitati-t.ex. genom
och kvalitativa analyser. Båda metoderna förenadeär med svårigheter.va

kvantitativaI analyser använder exempelvis statistik över antalet råd,man
förelägganden, åtal och domar under olika perioder storlekensamt
avgifter och bidrag. kanDet vid tolkningen sådan statistik svårt attav vara
avgöra den är mått hurpå väl medlet fungeratett eller hurpå aktivom
den myndighet är har tillämpa medlet. Kvalitativaatt analysersom
innehåller många subjektiva Det betyder analysresultatetmoment. kanatt

påverkat bl.a. värderingar hos dende utför analysen.vara av som
De utvärderingar har gjorts och bl.a. ligger till grund för vårsom som

utvärdering bygger både på kvantitativa och kvalitativa bedönmingar.
dettaI sammanhang bör nämnas det finns effekter medelatt ettav som

hittills varit svåra mäta i traditionellt ekonomiskaatt termer men som
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miljöffektergällerekonomiskt negativa för Detockså kan t.ex.staten.vara
naturrelateradeMiljö- ochoch biotoper.utannningsåsom arterav

sådana effekter. Ett sättbidra till belysanationalräkenskaper kan annatatt
ininnan det sättsstyrmedel redanmiljöeffekterna ärbelysa attettatt av

docknämnda metoderna har ännubeskriva dess miljökonsekvenser. De nu
i omfattning.inte utnyttjats någon

målenförmedel lämpligt utformat uppnåBedömningar är attettav om
målupp-bedömningfristående frånomöjliga göraär så attgott avensom

till hur andraockså ställas i relationsådan bedömning måstefyllelsen. En
mellanske växelspelsåledesmedel har fungerat. Det måste ett en

inte avseddaolika medlen är nämligenutvärdering medel och mål. Deav
meddem de tillsammans,för sig syftet med ärverka attutan attatt envar

uppfylla målen.skall användas för Somlämplig inbördes avvägning, att
förordning ochlagstiftningens regler lag,exempel kan nämnas att

rådgivningskogsvårdsorganisationensutgångspunkt förföreskrifter är en
inventeringsunderlag ocksåutvecklat planerings- ochsamtidigt välettsom

effektiv rådgivning.förutsättning förär enen
enskilt medelbedöma vilken betydelsekan svårtDet även ettattvara

målupp-eller det påverkathaft för visst mål uppfylltshar att ett om ens
till dettahar vi försökt hänsynfyllelsen. den följande utvärderingenI ta

demedel till varandra beroende vilka målrelatera vissa påatt somgenom
uppfylla.är satta att

skogspoliti-Avslutningsvis den långsiktighet präglarbör nämnas att som
allmänhet börmedför medlen också iken och skogsnäringen att vara

varit i kraftutvärdering medel endastpräglade långsiktighet. En av somav
Även dennafall intresse.perioder har då i vissa begränsatkortare

skogspolitiskabeakta vid bedömningen hur deomständighet måste man av
medlen har verkat.

skogspolitiska4.2 Primära medel

4.2.1 Skogsvårdslagen SVL

Bakgrund

skogsvårdslagstiftningenskogspolitiska beslut även1979I års attangavs
grundläggandedei fortsättningen borde användas medel för attsom ange

skogshushållning ochkrav ställer i fråga skogsvård,staten omsom
skogsvårdslagen intehänsynen till allmänna intressen. Vidare attangavs

detaljreglering vilket skogsägarenborde syfta till någon det sätt påav
huvudsak få formenskulle sköta sin skog. skulle i stället iLagen av en

bestämmelsernaramlag dä: de för skogens skötsel grundläggande
skulle omfatta sådana bestämmelser återväxt,samlades. Lagen om

och värdefulloch avverkning syftar till varaktig högbeståndsvård som en
vissaoch ivirkesavkastning också utformas detså att utrymmegavsmen

värdefullallmänna intressen.fall garantier för hänsyn till Begreppet
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specialmotivering viktenenligt lagensvirkesavkastning underströk attav
förkvalitet lämpar sigvirkeproduktionen inriktas mot somav en

principen varjeskulle bygga på åt-förädling. Lagstiftningen även att
övrigt skulleuppfylla lagens minimikrav. Iskogsbruket skallgârdsenhet i

Skogsstyrelsen meddelaregeringen ellerförlagen attutrymme merge
bestämmelser.detaljerade

den inte särskiltutformning ramlag gör ärSkogsvårdslagens attsom
bestämmelser återfinns istället i regeringenspreciseradedetaljerad. Mer

främst i Skogsstyrelsensskogsvårdssförordningen, SVFförordning men
bygger också på riksdagens ochrådföreskrifter och allmänna rege-som

dignitet.har emellertid olika Lagen,uttalanden. Bestämmelsernaringens
medan deförskriftema bindande för skogbruketoch ärförordningen

Skogsstyrelsen syftar tillrekommendationerallmänna råden är attav som
anvisar hur denskogsvårdslagen ellerenhetlig tillämpningfrämja aven
utesluta andrai vissa hänseendenenskilde lämpligen kan handla utan att

sanktionerade medanråden därför intehandlingssätt. allmänna ärDe av-
i allmänhet sanktionerade. Det ärvikelser från övriga bestämmelser är

enskilde skogsbrukaren ihar betydelse för denfrämst föreskrifterna som
praktiska arbete.hans

hushållning medskogspolitiken bygger principennuvarande påDen om
det möjligt kontinuer-skogstillgångama. hushållning skall göraDenna att

handlingsfrihet ochligt utnyttja det virke skogarna samtger gesom
generationer. denna ligger ocksåvalmöjligheter kommande Iåt syn

produktionsfönitsättningama hos marken skallställningstagandet att
och skogsskötseln bör inriktas hög volympro-utnyttjas bästa sätt påpå att

för detta mål enligtduktion värdefullt virke. utgångspunkt nåEn attav
beslut söka åstadkomma virkesproduktionskogspolitiska är1979 års att en

m3skminst 75 milj.långsiktig awerkning året.kan om omsom ge en
produktionsmålet, de viktigastemål, det kvantitativa utgör.ettDetta av

Övriga fördelmålen. delmål kan i huvudsak betraktas vägar uppnåattsom
bl.a. föryngring,delmål ställningstagandendetta mål. Dessa utgörs omav

väghållning, bättre tillvara-och gallring, slutawerkning, dikning,röjning
nedlagd jordbruksmark.träddelar skogsproduktion Detagande samtav

de flestai skogsvårdslagen medel fircentrala bestämmelserna är uppnåatt
dessa delmål.av

Utvärdering

skogsvårdslagstiftningen få till antalet. De harUtvärderingama ärav
helhet.främst enskilda paragrafer och inte lagen i dess Fleraavsett

skogsbruksåtgårder olikaforskare har således studerat olika på sättsom
har i sina studier oftast olikaregleras i skogsvårdslagen. De vägt samman

och enbart studerat lagstiftningensmedels effekter viss åtgärd intepå en
redovisning olikainverkan. tidigare finns närmareSom nämnts en av

utvärderingar i bilaga 4.
tillämpningen de enskilda bestämmelsernaStatistiska uppgifter om av

vissai skogsvårdslagen sammanställts Skogsstyrelsen. Angåendehar av
Skogsstyrelsen gjort utvärderingar detcentrala områden har även av
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faktiska skogliga utfallet för varje åtgärd. Skogsstyrelsen har även
genomfört projekt där olika arbetsgrupper har föreskrifterett över ochsett
allmänna råd till skogsvårdslagen i dess nuvarande utformning. Statistiskt
material ñnns redovisat i betänkandets bilagor.

skogsvårdslagens1 § är s.k. portalparagraf vari beskrivs de över-en
gripande skogspolitiska målen. Dessa mål har utvärderats i tidigareett
avsnitt och någon självständig utvärdering bestämmelsen behövs därförav
inte i detta sammanhang.

Vissa andra bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen är att anse mera
tekniska regler även de innehåller skogspolitiska ställnings-som om

taganden. Vi har dock de inte behöver utvärderas iansett att detta
sammanhang. Det gäller 3 § skogsvårdslagen intet.ex. attsom anger
hindrar skogsmark i anspråk för andra ändamål,att tas 4 § attsom anger
föreskrifter enligt naturvårdslagen eller lag gäller före skogsvårdsla-arman

15 § definierar begreppet brukningsenhet, 16 §gen, som attsom anger
Skogsvårdsstyrelsen kan meddela s.k. förhandsbeslut angående avverkning,
26 § regeringen kan föreskriva särskilda avgifteratt kanattsom anger tas
uti ärenden enligt lagen 30 § möjlighet för skogvårdsmyn-samt som ger

Ävendigheterna förordna deras beslut skall gällaatt omedelbart.att
behovet ändringar i dessa bestämmelser i avsnittet dentasav upp om
framtida skogsvårdslagstiftningen.

Bestämmelserna i 19 19 §§ och 21 fjällnära§ skog ocha e a om-
Dehänsyn till rennäringen trädde i kraft under år 1991. beskrivs närmare

i bilaga 6. Kommittén det inte meningsfullt redan utvärderaattanser nu
dessa bestämmelser.

följandeI avsnitt skogsvårdslagens regler i dentas ordning deupp
förekommer i lagen i efter vilka åtgärder de reglera.attmen grupper avser

Skogsmarksbegreppet 2 § SVL

denAv utvärdering har gjorts lagstiftningen inom Skogsstyrelsensom av
framgår denna bestämmelse i huvudsakatt har fungerat väl. Vissa
missuppfattningar kan dock ha funnits angående omfattningen av av-
verkningsskyldigheten inom lågproducerande skogar med bl.a. särskilda
naturvärden. Det framgår dock de allmänna råden sådana områdenattav
inte skall räknas skogsmark. Kommittén dockär den uppfattningensom av

dessa problem har varit mindreatt omfattning. Vi bestämmel-attav anser
har fungerat tillfredställande.sen

Beståndsanläggning 5 och 7 §§ SVL 7-9 §§och SVF

Enligt tillgänglig statistik har cirka 200.000 hektar skogsodlats årligen
under perioden 1985-1990. Denna areal det behov uppkommotsvarar som

den årliga slutawerkningen exklusive naturlig föryngring. Andelengenom
skogsodlingar har godkänts enligt lagen har ökat sedan bottenåretsom
1976 40 godkända skogsodlingar ochprocent uppgår 1990 till 83

kanMan här år 1975 infördesprocent. förbudnotera att användningmot
DDT i skogsbruket kraftigt påverkade föryngringsresultatet underav som
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ökat visstgodkända självföryngringar harperiod. Andelen även ettomen
kan för det Lövträdsplanteringamaförsämrat resultat året.senastenoteras

främst kraftigpositiva resultat, förmodligen beroendevisar inte påsamma
dock förbättrats underhelhet har skogsodlingen avsevärtviltbetning. Som

perioden 1976-1990.
för den, den börjadeförsta stycket SVL har kritiserats när5 § 3 att

utsträckning för skogartillämpas, i alltför använts restaureraattstor som
borde Kommittén harnaturvärden och den därför slopas.har särskilda att

Bestämmelsen har samtidigt varit betydelseförståelse för denna kritik. av
skogstillstånd.från produktionssynpunkt Den harför bygga gottatt ettupp

omfattande statligt ekonomiskt stödtidigare varit knuten tilldessutom ett
detta stöd redovisas i avsnitthar upphört. Utvärderingnumera avsom

4.2.6.
År infördes regler awerkningsanmälan i skogsvårdslagen.1975 om

effektivt vidhar skogsvårdsorganisationen redskap tillsyn ochDetta gett ett
förbättrade beståndsanläggningama.rådgivning och är orsak till deen

skogsvårdsorganisationens för myndig-Omkring 35 procent av resurser
hetsuppgifter satsades dessutom beståndsanläggning. Hälftenår 1989 på av
organisationens råd och anvisningar gällde denna fråga. Kravet på återväxt

inom mycket del skogsbruket. stöd förväl förankrat Dettaär storen av
återväxtåtgärder har säkerligen också varit beroende någorlunda till-av en
fredställande lönsamhet inom näringen. bör i detta sammanhangDet
uppmärksammas ambitionsnivån vad gäller beståndsanläggning högäratt
i skogsbruket. fall den betydligt högre vad skogsvårdslag-I många är än

främststiftningens minimiregler Denna ambitionsnivå beroendeäranger.
skogsbrukets nuvarande och bedömda framtida lönsamhet. Enligtav

kommitténs uppfattning har dock lagstiftning haft betydelse för målupp-
fyllelsen.

Skogsodlingsmaterial 8 § SVL 10-12 §§ SVFoch

skogsodlingsmaterial inrymmer frågor användning ochFrågan om om av
främmandehandel med inhemska trädslag trädslagvåra såsomsamt

contortatallen. contortatallen till behandling i avsnittFrågan tasom upp
medan frågan frö- och plantproduktion behandlas i det komman-4.2.7 om

de betänkandet skogsvårdsorganisationen. Vad gäller bestämmelsen iom
fungerat intentionerna.övrigt har den lagtekniskt enligtsett

gallring 9 § SVLRöjning och

hade röjningama legat förhållandevis låg nivå.Under 1970-talet på en
Under 1980-talets första hälft ökade röjningama mycket kraftigt från cirka

ha till ha Därefter har200.000 år 1979 på 400.000 år 1984.toppen
stabiliserats omkring 350.000 ha.röjningama på

syftadeInförandet röjningskravet för ungskog skogsvårdslagen 1979av
till öka röjningsverksamheten i områden där dessa betraktadesatt som
eftersatta. Statliga bidrag utgick också till sådana åtgärder. Skogsvårdsor-

första hälften 1980-taletganisationen prioriterade dessutom under av
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röjning. inteDet är möjligt peka lagstiftningen orsak tillatt ut ensam som
de ökade röjningama. De angivna åtgärderna torde istället sammantaget

orsak till den kraftigt ökade röjningsbenägenheten. Ett exempel påvara
detta röjningsaktivitetenär sjönk drastiskt i samband med detatt statligaatt
röjningsbidraget bort år 1984.togs

När det gäller gallringama har dessa ökat från drygt 200.000 ha
Även198182 till omkring 300.000 ha 198990. kravet på gallring infördes

för förbättra beståndsvården. kombineradesDetatt tillfälligtvis med
statliga bidrag och intensifierad rådgivning från skogsvårdsorganisationens
sida. Under budgetåren 198889-199091 genomförde skogsvårdsorganisa-

Ökadtionen med särskilda medel projekt gallring. Genom projektetett
ökades rådgivningen och riktades åtgärder i och lövträdsrikamot unga
bestånd. förstaDe utvärderingarna tyder på gallringsarealen ökatatt
kraftigt inom de områden har berörts projektet. Detta är sannoliktsom av
några skälen till de ökade gallringama. Ett skäl är troligen denannatav att
ökade mekaniseringen gallringsarbetet förbättrade lönsamheten.av
Härutöver gäller generellt priserna på massaved främst under slutetatt av
1980-talet goda. Lagstiftningens inflytande torde med hänsyn till vadvar

varit mindre betydelse.sagtssom nyss av

Avverkning 12-14 §§ § SVLoch 17 13-16 §§ 18-19och §§ SVFsamt

Som i nulägesbeskrivningen ökade awerkningamaangetts i landet under
1980-talets första hälft medan de under de åren minskatåter något.senaste
De ligger fortfarande betydligt under den möjliga uthålliga avverknings-
nivån. Flera undersökningar visar bestämmelserna den högsta ochatt om
lägsta tillåtna slutawerkningsarealen endast i liten utsträckning påverkat
de skogsägamas avverkningsplaner. Dessa undersökningar redovisas i
bilaga 5. Bestämmelsen avverkningsanmälan infördes år 1975 iom som
1948 års skogsvårdslag har dock tidigare med sannolikhetangetts storsom
bidragit till förbättrad beståndsanläggning. En viktig uppgift för lagstift-
ningen har, såvitt gäller awerkning, emellertid varit awerk-att styra

Äterväxtenningama så produktiv återväxtatt har också variten gynnas.
mycket god och lagstiftningen har varit verksamt styrmedel i dettaett
avseende. Avverkningamas storlek däremotär naturligtvis främst beroende
på virkesmarknaden och dess de priser sätts markna-parter påsamt som
den. lagstiftningen påverkar i det sammanhanget endast i mindre utsträck-
ning avverkningsbenägenheten. I detta sammahang bör nämnas att
bestämmelsen awerkningsanmälan infördes samtidigt bestämmel-om som

i kompletterades1 § med regel hänsyn även skulle tillsen att tasen om
naturvårdens intressen. Införande avverkningsannxälan ansågs enligtav
förarbetena även kunna befrämja naturvårdsintressena.

Från flera håll har kritik riktats regleringen främst röjning,mot att av
gallring och avverkning sin påstådda detaljrikedom lätt får till följdgenom

skogsägama fattar likartadeatt beslut vilket resulterar i ensartad skog.
Detta skulle bl.a. negativt påverka naturvärden och den biologiska
mångfalden i skogen. Gällande reglering har också kritiserats för att
medföra kvalitetsskogsbruket missgynnas,att bilaga 5.se



SOU 1992:76 73

Kommittén delar uppfattningen regleringama kan ha påverkat viktiatt ga
naturvärden negativt skogsbestånden har blivit alltför ensartade.attgenom
Det gäller skog nära tätorter eller i skärgård också ädellövskogt.ex. men
och sumpskog. sådanal områden kan kraven på mångbruk motivera ett
flerskiktat trädbestånd. Vi återkommer i kapitlet de framtida skogspoli-om
tiska medlen till denna fråga. Det är också möjligt regleringamaatt
missgynnat kvalitetsskogsbruk. Man kan dock inte bortse från skogsä-att

själv har inflytande vilken formpå skogsbruk han vill bedriva,garen av
dvs hur hans bestånd skall och han särskilt vill på kvalitets-ut satsase om
skogsbruk. Anledningen till kvalitetsskogsbruket inte har utvecklats påatt
det sätt önskvärtansågs enligt 1979 års skogspolitiska beslut kansom
därför inte enbart förklaras med lagstiftningens likriktande effekter utan
har kanske främst göra med skogsbrukets lönsamhet.att

Svårföryngrad skog och skyddsskog 18 19 §§ SVL 19 §samta a-
SVF

ochI 18 finns bestämmelser19 §§ avgränsning, avverkning ochom
återväxt i svårföryngrad skog framför allt den fjällnära skogen och skog

Ölandpå och Gotland skyddskog skog längs sandiga kustavsnitt isamt
södra Sverige. Enligt lagen krävs tillstånd Skogsvårdsstyrelsen för attav
få avverka inom de angivna skogsområdena.

den fjällnäraI skogen finns cirka miljoner1,6 ha produktiv skogsmark
och cirka 0,6 miljoner ha fjällbarrskog. Under andra hälften 1970-taletav
och första hälften 1980-talet avverkades i den fjällnära skogen iav
genomsnitt 10.000 ha året. Tillstånden till slutavverkning minskadeom
under tiden 1985-1990 från 5.537 ha 1985 till 2.845 ha 1988 för att
därefter stiga till 4.476 ha 1990. Genom lagändringar under har1991
skogsbruket i dessa områden reglerats ytterligare med särskilda hänsyns-
regler till förmån för och kultumiljövârden rennäringen.natur- samt
Lagändringama och motiven till dessa finns beskrivna i bilaga 6 avsnitt 2.2

gällande lagstiftning. Det är inte meningsfullt redan utvärderaattom nu
dessa ändringar. Vad gäller frågan den fjällnära skogen behandlar viom
denna i avsnittet skogspolitikens framtida mål och medel.om

ÖlandBestämmelser skogarna på och Gotland skyddsskog harsamtom
funnits under lång tid och har främst andra syften främjaän att ett
effektivt utnyttjande skogsmarken. Någon vägande kritik har inte riktatsav

reglerna. Enligt kommitténs uppfattning har fylltmot de sina syften.

Insektshärjningar 20 § SVL 20 § SVFoch

För skydda skogen olika former insektsskadoratt finns i 20 §mot av
skogsvårdslagen, i förordningen i Skogsstyrelsens föreskrifter ochsamt
allmänna råd detaljerade regler för hur insektsskador skall motarbetas.
Undersökningar visar insektsskadoma har hållits på acceptabel nivåatt en
under flera viktigtår. Ett skäl till detta torde lagringen virkeattvara av
vid bilvägar har minimerats. Fortfarande kan insektsskador pá grund av
virkesimport fara.utgöra Regler härom finns i växtskyddslagenen
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Skyddsregler1972:318. detta slag har nödvändiga föransetts attav vara
effektivt skall kunna ingripa misskötsel skog och skogsråvarastaten mot av

kan leda till insektshäijningar. Nuvarande regel i skogsvårdslagen harsom
dock kritiserats för bidragitha till alltför andel död eller döendeatt att stor
ved har bort skogen. mängdEn organismer nämligenärtransporterats ur
beroende denna ved för sin överlevnad. Enligt kommitténs uppfattningav
har reglerna till skydd för skogsskador i huvudsak fungerat väl. Enligt
riksskogstaxeringens mätningar har inte mängden död ved minskat i våra
skogar sedan 1950-talet. dockDet är möjligt bestämmelsernaatt attom

bort ved efter vindfällning eller avverkning fått onödigttransportera stort
genomslag, till för flora och fauna. Till frågan hur detaljerade dessamen
bestämmelser behöver i framtiden återkommer vi i avsnittetvara om
framtida skogspolitiska medel.

Naturvårdshänsyn 21 § SVL och 21 § SVF

Bestämmelser i skogsvårdslagen den naturvårdshänsyn skall tasom som
vid skötsel skog regleras i och21 § SVL SVF i Skogsstyrelsenssamtav
föreskrifter och allmänna råd. Bestämmelserna har kritiserats fleraav
forskare för de inte tillräckliga förär effektivt skydda viktigaatt att
naturvärden i skogen och det finns glapp mellan dem ochatt ett natur-
vårdslagens skyddsregler. uppfattningEn också framförts i flerasom
sammanhang är bestämmelserna till skydd för naturvård och kulturmi-att
ljövård inte tillämpas i den omfattning möjlig.är finns inomDetsom

Br bestämmelserna enligt dessa kritiker för ökatutrymmeramen
hänsynstagande. Härutöver visar undersökningar gjorts angåendesom
bestämmelsens efterlevnad, både Skogsstyrelsen och forskare, attav
skogsbruket helhet inte nått till lagens hänsynsnivå. Kommitténsom upp
delar de två sistnämnda slutsatsen. Vi vill dock tillägga det underatt

harår skett förändring eller förskjutning naturvårdens målsenare en av
ökade krav skydd för den biologiskapå mångfalden. Dessa föränd-mot

ringar har givetvis också påverkat vad 21 § SVL och SVFsynen
omfattar. Men skogsbruketäven skulle fullständiguppnå efterlevnadom en

21 § SVL, den utformadsåsom 1979 och fortfarande är utformadav var
idag, skulle detta otillräckligt för uppnå nuvarande naturvårdsmål.attvara
Detta beror främst bestämmelsenpå jämte föreskrifter och allmänna rådatt
inte avspeglar nuvarande kunskap behovet skydd fir särskildaom av
naturvärden denna kunskap inte heller till fullo nått tillsamt att ut
skogbruket.

dockMan måste i detta sammanhang påpeka dessa bestämmelser iatt
skogsvårdslagstiftningen inte det endautgör medlet för till-uppnåatt en
fredställande naturvårdshänsyn. De bestämmelserna de tjällnäranya om
skogsama har bl.a. till syfte stärka naturvårdshänsynen där. Viktigaatt
medel givetvisutgörs också skogsvårdsorganisationens rådgivnings- ochav
informationsverksamhet.

Härtill kommer bestämmelser iäven naturvårdslagen markavvatt-att om
ning i har till syfte18 § skydda inaturvärden skogen. harDessutomattc
ädellövskogslagen tillkommit i syfte skydda den skogen frånatt att
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försvinna då den bl.a. har viktiga naturvärden. Angående det påstådda
glappet mellan hänsynsparagrafen och naturvårdslagens regler är tanken
dessutom de bestämmelserna biotopskyddiatt 21 § naturvårdsla-nya om

möjligt skall fylla detta.utgen om
Den kunskapsbristennämnda vi håller på avhjälpas, både inomtror att

skogvårdsorganisationen och bland skogsbrukama i I skogsstyrel-gemen.
pågående översyn föreskrifter och allmänna råd har frågansens av om

förnyelse reglerna naturvårdshänsyn fått uppmärksamhet.storav om
Under harår dessutom omfattande utbildningsinsatser gjorts, såvälsenare

skogsvårdsorganisationen inom storskogsbmket och privatskogs-av som
bruket, för öka kunskaperna dettapå område.att Skogsvårdsorganisa-
tionens ambitiösa ubildningsprogram Rikare skog ärsenast ettnu- -Ävenexempel detta.på inom storskogsbruket har utbildningi dessa frågor
intensifierats. Under de åren kan därför betydligtsenaste ökadnoteras en
kunskap och insikt hos skogsbruket vikten skydd för olikaom om av
naturvärden även detta inteännu medfört mätbara effekter påom
naturvärdena eller tydligtpå kunnatsätt avläsas i uppföljningenett denav
praktiska skogsskötseln. Det är dock viktigt observera detatt att tar ett par

innanår forskningsresultat fårtre genomslag i utbildnings- ochnya
informationsinsatser till de enskilda skogsägama och de först därefteratt
kan få genomslag i det praktiska arbetet.
I direktivvåra har vi fått i uppdrag formulera den kommandeatt
skogspolitiken så långsiktiga bärkraftatt kannaturresursernas hävdas och

och skyddasatt arter preciseranaturtyper miljömål fir skogs-samt ett
bruket. Med beaktande de slutsatser vi dragit kommer vi därförav attnu
återkomma till dessa frågor främst i kapitel 7 miljömål förettom
skogbruket och i kapitlen de framtida skogspolitiska medlen.om

skogsbruksplaner 21 §b SVL 22 22 §§ SVFsamt a-

I b21 § SVL regleras frågan när skogsbruksplaner skall upprättas.om
Denna fråga kommenteras i kapitel 13 inventering och planering.om

Tillsyn, föreläggande, förbud 22-24 och 27-29 §§ SVL 24 §samtm.m.
SVF

Skogsvårdsstyrelsemas fältersonal ägnade budgetåret 198990 ungerfär en
tredjedel antalet tjänstgöringsdagar inom myndighetsverksamheten åtav
lagtillsyn.

Ett resultat skogsvårdsorganisationens lagtillsyn kan olikaav vara
former förelägganden och förbud eller ärenden förs vidare till polisav som
och åklagare för lagföring. Förelägganden, förbud och domar har dock
haft relativt liten omfattning. Under den tioårsperioden haren senaste
således antalet föreläggande och förbud uppgått till i genomsnitt drygt 400

ochår varierat mellan 171 198081 och 617 1985. Antalet domarper
och utdömda viten har under tid totalt till drygtuppgått 600. Dessasamma
tal skall jämñras med antalet råd och anvisningar under dennasom
tidsperiod uppgått till 260.570 eller i genomsnitt drygt 26.000 året.om
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till förhållande. förklaringfinnas flera förklaringar detta En ärDet kan att
sin tillsynskogsvårdsorganisationen i utsträckning bygger påstor

konflikt med skogs-söker undvika komma irådgivning och attatt man
således uttryckligen förbudandra stycket SVLbrukaren. I 24 § attanges

sedan visat sig myndighetensföreläggande endast får meddelas detoch att
principinte följts. Dett grundläggande iråd och anvisningar är en

förklaring skulle kunnaskogsvårdslagstiftningen sedan länge. En annan
skogsvårdskonsulenten har stark ställningorganisationen såatt genomvara

enskilde böjer sig för hans uppfattning. motsägsden brukaren Dettaatt
skogsbrukama har förtroendedock undersökningar visar att stortav som

kunskaper och föredrar vända sigför skogsvårdskonsulentemas attatt man
meddeladeför hjälp och rådtill denna personal samt att accepterarman

beslut och lämnade råd.
vitentill ringa antalet förelägganden, förbud, utdömdaFörklaringen det

därför framför allt sökas i den omständigheten skogs-och domar får att
förvårdsorganisationen i första hand använder råd och anvisningar att

intentionerna vilka skogsägama frivilligt följt. Ende skogspolitiskauppnå
förklaring lagstiftningen i utsträckning avspeglar vad deär storattannan

storskogsbrukct, minimikraven firflesta, såväl inom små- som anser vara
slutsats intentionerna med uppfylltsgod skogsvård. Kommitténs är 24 §att

skogspolitiska målen de kommer till uttryck i lagstiftningenoch deatt som
användande förelägganden förbud.i huvudsak har uppfyllts ochutan av

Avslutande kommentarer

det material och den statistik finns tillgänglig framgårAv attsom
aktiviteten i skogen varit hög under den tioårsperioden och desenaste att

kvantitets-skogsvården har ökat både och kvalitetsmässigt. De flesta
forskare grundläggande drag hos den gällandeär överens att ettom
skogsvårdslagstiftningen den avspeglar vad vid tiden för dessär att som
tillkomst allmänt god skogsvård. Kommittén delar dennaansågs vara
uppfattning. gjorda undersökningar framgår också kunskapenAv att om

varit i ilagstiftningen bland skogsägare huvudsak god och att storaman
lagstiftningens utfomming.delar accepterar

Företrädare för skogsbruket och forskare har inför kommittén ifrågasatt
lagstiftningens detaljeringsnivå och då framför allt ñreskriftemas

tillomfattning. Denna detaljreglering leder, enligt kritikerna, skogs-att
ensidigt likformiga vilket minskar möjligheten förbruket blir och skogarna ga

framtida utnyttja skogstill valfrihet.generationer gångarna med Deatt anser
detalj reglerat skogsbruk skulle skapa förutsättningardessutom sämreatt ett

för effektiv syftar till bibehålla den biologiskanaturvård mång-atten som
falden. Enligt flera kritiker den biologiska mångfalden dethotas av
skogsbruk eftersträvas enligt skogsvårdslagstiftningen. Samtidigtsom

lagstiftningen också mångfaldenpåpekas delar skydd förutgöratt ettav
bestämmelserna ädellövskog och begränsningar contortaplan-t.ex. om av

teringar.
omfattande jämfört vadPåståendena alltför reglering, kan, medom en

ramlagi det skogspolitiska beslutet lagen skulleattsom angavs om vara en
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detaljreglering, motsägelsefulla. förklaring lagen i sigEn ärutan attsynas
inte särskiltär detaljerad. Däremot innehåller framför allt skogsstyrelsens
föreskrifter detaljbestämmelser. främst har de icke bindande allmännaMen
råden uppfattats bindande föreskrifter skogsägama. Attsom av en ram-
lagstiftning medför regelverk lägre nivå förordningar ochpåett genom
myndighetsföreskrifter ligger i lagstiftningstekniken. I detta sammanhang
bör också utarbetandet föreskrifterna föregicksnotera att ettman av av
omfattande samråd i vilket myndigheter, skogsforskningen och skogsnä-
ringen deltog.

Under de har därutöver tillkommit bestämmelser iårensenaste arman
lagstiftning, bl.a. angående naturvård, direkt berör skogsbruket.som

ofta detaljerade förordnings-Dessa är på och föreskriftsnivå. Något
motsatsförhällande mellan besluten och dagens regleringar kan kommittén
inte finna. En sak emellertid regleringen har blivitär såannan om
omfattande den motarbetar sina syften och de mål föratt uppsattssom
skogsbruket.

I utvärderingen de skogspolitiska målen har vi kommit fram till attav
dessa i har huvudsak uppfyllts, undantagmed hänsynen till naturvården.av
Eftersom skogsvårdslagstiftningen är grundläggande medel förett att
uppfylla dessa mål det naturligt slutsatsendra lagstiftningeniatt attvore
huvudsak varit effektiv. det kan invändaMot det är svårtatt attman

det lagstiftningensavgöra är förtjänst målen uppfyllts eller detattom om
är något medel eller i kombination med lagstiftningenannat ensamt som

måluppfyllelsen. möjligtDet är också medlen Överhuvudtaget haftgett att
begränsat inflytande måluppfyllelsenpå och det andra omständig-äratt
heter påverkat den. framgårSom våra slutsatser angående de olikasom av
bestämmelserna det sannolikt flertalär reglerna i lagstiftningenatt ett av
har haft inflytande inriktningen skogsbruket.på av

Kommittén sammanfattningsvis skogsvârdslagstiftningen tillattanser
övervägande del har fungerat förväl de skogspolitiska målenuppnå ochatt

den har haft normbildande funktion. Den har dock i viss utsträck-att en
ning motarbetat sina syften avseende främst vad gäller naturvärden genom

den begränsat möjligheterna använda andra brukningsformer änatt att
trakthyggesbruk och i viss utsträckning naturlig föryngring. Lagstiftningen
kan också ha begränsat användningen vissa brukningsformer syftarav som
till produktion virke med hög kvalitet. Vad gäller hänsynen tillav
naturvärden framgått tidigare,är, vår slutsats bl.a. inte till21 §attsom
fullo följts och det inom bestämmelsemas finns föratt ettutrymmeram
Ökat hänsynstagande i enlighet med lagstiftarens intentioner. bör dockDet
betonas de grundläggande reglerna i lagstiftningen fortfarandeatt

bred brukarkrets och bestämmelserna iaccepteras att stor ut-av en
sträckning avspeglar vad god skogsvård. Lagstiftningen harsom anses vara
dessutom varit i kraft i endast tio vilket kort jämförelseår, är tid i meden
den skogliga omloppstiden.
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Ãdellövskogslagen4.2.2

Bakgrund

I 1979 skogspolitiskaårs beslut konstaterades bestånd ädellövskogatt av
givetvis är värdefulla inslag i skogslandskapet och har värde förett stort
naturvärden. Frågan särskild lagstiftning för ädellövskog hänvisadesom
emellertid till särskild utredning. Utredningen resulterade i riksdagsbe-en
slut särskild ädellövskogslag bokskogslagen. I bilaga 6ersatteom en som
redogörs för lagens tillkomst och de år 1991 beslutade ändringarna i lagen.

Utvärdering

Den totala arealen ädellövskog uppgår till cirka 170.000 hektar vari ingår
de cirka 10.000 hektar de år 1991 beslutade ändringarna kom-som genom
mit omfattas lagen.att av

Behovet skydd för ädellövskogen är väldokumenterat. Kommitténav
delar den i riksdagsbeslutet framförda uppfattningen skyddet dennaatt av
skog tidigare eftersatt. Införandet ädellövskogslagen är orsaken tillvar av

minskningen arealen ädellövskog haratt upphört. skogspolitiskaDetav
målet bibehålla andelen ädellövskog har därigenomatt uppfyllts.

Vad skyddetangår särskilda naturvärden i ädellövskogsbestånd gällerav
skogsvårdslagen.21 § tidigareDe nämnda bristerna i lagstiftningen

angående naturvårdshänsyn kan ha speciella problem i ädellövskogengett
med hänsyn till dess särskilda naturvärden. Direkta föreskrifter för
naturvårdshånsyn i ädellövskogen, deutöver beslutats med stöd 21som av
§ SVL, har saknats. Detta har brist. Dessutom haransetts avsätt-vara en
ningar till skydd för ädellövskog enligt naturvårdslagen i form t.ex.av

varit fä dessa ofta har särskiltnaturreservat intresse förtrots detatt stort
tätortsnära friluftslivet. Från produktionssynpunkt är ädellövskogens
lönsamhet dessutom ofta låg. Det är svårt lyckaduppnå föryngring iatt
många dessa bestånd till rimlig kostnad. Statliga bidrag lämnas därförav
till plantering och röjning i ädellövskog.

Sammantaget kommittén det mål i 1979 årsatt sattesanser som upp
skogspolitiska beslut angående ädellövskogen uppfyllts. särskildaDe
naturvärden denna skog innehåller har inte uppmärksammatssom
tillräckligt under den tioårsperiodengångna med hänsyn till den ökade
kunskapen skogens betydelse fir bl.a. den biologiska mångfalden. Inteom
heller har lönsamheten i ädellövskogsbruket tillfredställandeuppnått en
nivå. Slutligen har varken statliga eller kommunala myndigheter avsatt

i tillräcklig utsträckning.reservat
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4.2.3 Rådgivning informationoch

Bakgrund

I 1979 skogspolitiskaårs beslut rådgivning och information tillattangavs
skogsägama väsentliga inslag i skogspolitiken och även i fortsätt-var som
ningen skulle ingå i denna. Dessa medel är denågra viktigaste iav
skogsvårdsorganisationens arbete med verka för de skogspolitiskaatt att
målen i fråga skogens tillstånd och avkastning skall nås. I kommitténsom
arbete ingår, förutom utvärdera dagens skogspolitiska mål och medel,att

närmare bedöma bl.a. vilka medel behövs iatt skogspolitikeni fram-som
tiden. I det sammanhanget skall kommittén belysa skogspolitiskanyttan av
medel information,såsom rådgivning och utbildning. I det följande
redovisas kommitténs utvärdering de skogspolitiska medlen rådgivningav
och information.

Utvärdering

Ett visst mått på rådgivningens kvalitet kan få delatt taman genom av
skogsägamas inställning till verksamheten och i vilken utsträckning den
nyttjas. undersökningI utförd IMU-testologen 1990 på uppdragen av av
Skogsstyrelsen framgår skogsägama har förtroendeatt för skogs-stort
vårdsstyrelsema och deras personal. Personalen upplevs andelstorav en
skogsägare pålitliga och kunniga. Såväl rådgivning till skogsägamasom

information till iskolor och allmänhet betraktades undersökningensom av
90 de tillfrågade ganska ellerprocent mycket viktiga verksam-av som
hetsområden fir skogsvårdsstyrelsema. Det visade sig också 55att procent

de tillfrågade vänder sig till Skogsvårdsstyrelsen då de vill ha rådav om
skogsbruk. 34 de tillfrågade vänder sig tillprocent skogsägarföre-av

Övriganingen. vänder sig till skogsbolag, skogligt utbildad vän eller
Äldresläkting eller Lantbruksorganisationens driftbyrå. skogsägare,

varit skogsägare länge respektive sådana inte ärpersoner som som
medlemmar i skogsågarförening vänder sig oftare andraän till Skogsvårds-
styrelsen.

Flera skogsvårdsorganisationens projekt har fått positiv uppmärksam-av
het. Anslutningen till utbildningar och infomiationsträffar har varit hög.
Den större kampanjen Rikare skogsenaste har fått mycket stor upp-- -
slutning och läroboken har gått i upplaga 72.000ut ex.storen

Även skogsbrukets lönsamhet år avgörande för skogsågarens beslutom
skogsvårdsåtgärder denär statliga rådgivningen enligt flera forskareom
väsentligt styrmedel bådeett sin lokala förankring och sitt godagenom

renommé hos skogsägama. Undersökningar har också visat rådgivningatt
och information påverkar skogsågama och leder till åtgärder i över-
ensstämmelse med de skogspolitiska målen.

Enligt kommitténs uppfattning har den rådgivning och information som
skogsvårdsorganisationen genomför varit värdefullt inslag ochett ett
effektivt förmedel föra gällande skogspolitik bådeatt till skogsägareut
och bredare allmänhet.en
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Planering inventering4.2.4 och

Bakgrund

medEnligt skogspolitiska beslut det nödvändigt1979 års ansågs ett
Riksskogstaxeringentillfredsställande planeringsunderlag på alla nivåer.

därvid tillräcklig för områden. För delar län ansågsansågs större av
riksskogstaxeringen inte tillräcklig och det skogspolitiska beslutetdäremot i

skogsinventeringar gjorts i relativtde översiktliga storattangavs som
därvidomfattning i Sverige skulle i hela landet. De skullegörasnorra

inte tillhörde storskogsbruket och tjänakoncentreras till mark som som
för bl.a. skogsbruksplaner.underlag

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringens verksamhet har inte ifrågasätts. En inventering av
den riksskogstaxeringen har varit förett statentyp representerarsom

utfomia naturvårds-nödvändigt underlag för och följa skogs- ochatt upp
politiken politiken beträffande hushållningen medsamt naturresurser.
Riksskogstaxeringen också värdefullt underlag för forskningen.har gett

sålunda nödvändigt och viktigt inslag i bl.a. nationellDen ettanses vara
skogsnäringen ochplanering den skogliga Bådenaturresursen.av

skogsvårdsorganisationen har betonat riksskogstaxeringens betydelse. Detta
har också verifierats utredningen angående SverigesÖversynav av
Lantbruksuniversitet 2l9ff. Kommittén delar dennaSOU 1991: 101 upp-s
fattning haftoch riksskogstaxeringens verksamhet haratt storanser
betydelse och varit framgångsrik. Kommittén kommer i anslutning tillatt
förslagen de framtida skogspolitiska medlen och finansieringen däravom
återkomma till denna fråga.

Översiktlig ÖSIskogsinventering

översiktliga skogsinventeringenDen har kritiserats forskare ochav
skogsägare för inte det underlag kan förväntas och för inteatt attge som

underlag för ekonomiska analyser. dock viktigt konstateraDet är attattge
ÖSIdet inte varit avsikten denna utformning noggrannhet. Fleraochatt ge

forskare har den bör utvecklas till omfatta naturvårdsin-ävenattansett att
ÖSIomfattar dock flera naturvårdsintressen. Anslaget tillNumeratressen.

ÖSI för innevarande budgetår till cirka 50 miljoner kronor. Sedanuppgår
ÖSIbudgetåret 198081 har till totalt anslagits drygt 450 miljoner kronor.

ÖSIUtvärderingar har gjorts Skogsstyrelsen. visar bl.a.Dessa attav av
skogsvårds- och avverkningsaktiviteten i områden inventerade under den

femårsperioden högre i övriga områden. resultat tordeär än Dettasenaste
ÖSI-materialetsammanhänga med skogsvårdsstyrelsema medatt som

underlag kunnat koncentrera sina för lagtillsyn, rådgivning och tillresurser
viss del till nyligen inventerade områden. Vidare haräven stödgivning
troligen uppgifterna, eftersom de offentliga, kunnat utnyttjats bl.aär av
virkesköpare då bidragit till högre avverkningsaktivitet.och en
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undersökningar Sveriges lantbruksunversitet och IMUTesto-Genom av
det framkommit flertalet privata skogsägare positiva tilllogen har äratt

ÖSI bedriveroch det viktigt skogsvårdsstyrelsema invente-attanser
ringsverksamhet. kan dock viss besvikelse hos skogsägareMan notera en

inventeringen ofta endast bekräftat förhållanden redanöver äratt som
kända.

ÖSI viktigt medel förKommittén konstaterar har utgjort uppnåatt ett att
Skogspolitiken helhet har mycketde skogspolitiska målen. varitsom

offensiv under 1980-talet. Allmänt kan offensivare Skogspoliti-sägas att
skogsmyndigheten tillken desto behovet för ha tillgångär större är att

ÖSIlägesbestämda uppgifter skogarna. uppgifter harDeom som ger
främst haft betydelse för lagtillsyn rådgivning. Inventeringsmaterialetoch
torde varit värde för forskningen för myndigheter.också ha och andraav
Materialet har också kunnat utnyttjas olika aktörer inom skogsbruketav

virkesköpare det offentligt. Kommittén det dockärattt.ex. genom anser
ÖSIinformationtveksamt värdet den erhållits motsvararom av som genom

den kostnad nedunder åren lagts på inventeringama.som
riksdagens beslut avskaffa skogsvårdsavgiften harGenom 1991 att

ÖSI ÖSI:sfinansieringen bortfallit. frågan framtidTill återkommerav om
vi i kapitlet 13.

skogsbruksplanläggning

Skogsbruksplanen flertalet skogsägare vidär uppskattat hjälpmedelett av
skogsdriften. Undersökningar visar skogsbruksaktiviteten är högre påatt
brukningsenheter aktuellmed skogsbruksplan brukningsenheterän påen

planernasådan plan. Kvaliteten i har dock ifrågasatts vissautan en av
bedömare. grundar sig främstDetta på två omständigheter.

det första inventeringsunderlaget oftaFör är bristfälligt. har sinDetta
främsta orsak i efter lågasträvan inventeringskostnader. Det ären
emellertid inte osannolikt inventering till ökadeatt en noggrarmare
kostnader högre intäkter följd bättre beslutsfattande. Detettger som av
saknas dock i utsträckning lämpliga inventeringsmetoder.stor

det andra inte hellerFör är planeringsmetodema tillräckligt utvecklade.
Bl.a. i planen inte tillräcklig hänsyn till ekonomiska faktorer ochtas
speciellt inte till den enskilde skogsägaren specifika ekonomiska situation.
Flertalet skogsbruksplaner nämligen inteär avsedda underlagutgöraatt ett
för ekonomisk plan.en

Kommittén skogsbruksplanläggning värdefullt instrumentåratt ettanser
för förverkliga de skogspolitiska målen. nuvarande planeringsmeto-Deatt
dema har dock vissa brister såtillvida de inte tillräckligt beaktaratt
skogsägarens ekonomiska förutsättningar och mål. Vidare är inventerings-
underlaget i fall alltförmånga svagt.
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4.2.5 Forskning utbildningoch

Bakgrund

I 1979 års skogspolitiska beslut forsknings- och utvecklings-attangavs
arbete liksom utbildning betydelsefullaär medel i skogspolitiken. Där

vidare det inte möjligt tillgodose den skogspolitikatt attangavs var som
förespråkades i beslutet intensiñerat forsknings- och utvecklings-utan ett
arbete både på det skogsbiologiska och det skogstekniska området
inbegripet miljöfrågor med anknytning till skogsproduktionen.

direktivI våra vi i vår utvärdering bör utnyttja utvärderingenattanges
i den särskilda utredningen Sveriges lantbruksuniversitet SLU-om
utredningen. Denna utredningen har avslutat sitt arbete och överlämnat sitt
betänkande SOU till1991:101 regeringen. Betänkandet har remissbe-
handlats och bereds för närvarande i Jordbruksdepartementet.

SLU-utredningen ihar enlighet med sina direktiv bl.a. gjort över-en
gripande kvalitetsbedömning forskningen vid SLU bedömningsamtav en

resurstilldelningen välär avvägd. harDen bedömt hurävenav om
förmedlingen forskningsresultat fungerar.av nya

SLU-utredningens slutsatser bl.a. ñljande.är harSLU visat framför-
hållning, initiativfönnåga och uthållighet och sig till riktlinjer ochanpassat
signaler från statsmakterna. harDet skett dialog med i första handen
Jordbruksdepartementet när det gäller övergripande politiska priorite-men
ringar bredare.även harSLU medverkat i det samspel utvecklatssom
mellan de olika aktörerna, både denpå politiska nivån och med Skogs- coh
jordbrukets forskningsråd, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen fl. och medm.
näringen, beträffande genetiskt i Uppsala ocht.ex. sydsvenskcentrum
skogsforskning.

Skogsfakulteten visar enligt utredningen den dynamiska utveck-mest
lingen de fakulteterna. harMan sig starkt i bioenergi-tre engageratav
frågor och miljörelaterad forskning och breddatavsevärt sin kompetens
och verksamhet samtidigt inriktningen produktionssidan också harmotsom
utvecklats. En betydande expansion forskningen har skett, främstav
baserad s.k.på medel. Utredningen breddningenexterna ochattanser
fömyelsen riktigär och angelägen ifrågasätter inte förändringenmen om
har blivit för kraftig inom skogsfakulteten där 50 budgeten ärprocent av,avsedd för ändamål efter drygt tioårsperiod och där 70 procentnya en av
omslutningen är beroende finansiärer. Utredningens slutsatsexterna ärav

utvecklingen aktualiserar omprövningatt nuvarande principer fören av
finansiering och utförande forskning.av

detNär gäller forskningen och försöksverksamheten generellt anser
utredningen SLU hävdar sig väl forskningsmåssigt och ligger iatt linje
med den internationella utvecklingen.

Utredningen konstaterar vidare vetenskaplig verksamhet gälleratt som
odlings- och växtförhållanden måste spridd med hänsyn till devara
varierande betingelsema i Sverige. Denna geografiska uppdelning kan dock
äventyra forskningens kvalitet den förär splittrad. Enligt utredningensom
mening dettaär fallet med skogsfakulteten, varför utredningen föreslår att
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jägmästarutbildningen och forskningenatt koncentreras till Uppsala och
Umeå. Garpenberg bör i fortsättningen användas för fältstudier. Enheten
för skogsforskning i Alnarp bör behållas och utvecklas.

Som tidigare nämnts har den finansieringen forskningenexterna vidav
skogsfakulteten ökat och är för närvarande 70 Deprocent. nya resurserna
har gått till projekt inom bl.a. bioenergi, ñrsuming, miljönya samt

Ävenproduktion. basresrusema har omfördelats till dessa områden.
Genom omfördelningarna har de traditionellt skogliga ämnena fått
basresursema minskade med drygt 30 Utredningen delar denprocent.
kritik har framförts från bl.a. skogsnäringen den kraftigasom mot
reduktionen basresursema för traditionellt skogliga ämnen skett.av som
Den föreslår de forskningspolitiska principeratt ändras har lett till attsom
satsningen miljörelateradpå skogsforskning trängt undan den för skogsnä-
ringen centrala forskningen. Utredningen det utomordentligtser som
angeläget SLU:s ställningatt sektorsuniversitet på etablerasnyttsom som

stark kraft för skogsbrukets och skognäringens fortsattaen utveckling. Det
bör ske med de ñrtecken framför allt miljöaspektema innebär.nya som

Professor Lennart Schotte fick i slutet år 1990 i uppdrag regering-av av
göra särskild studieatt forskningsbehoven inomen sektorn svensken av

träråvarubaserad industri i syfte industrins framtidatt trygga på lång sikt.
Resultatet studien blev betänkandet Kunskap för konkurrenskraftav DS
1991:62 lämnades till regeringen i september 1991. I betänkandetsom
poängteras inledningsvis skogsindustrins betydelse för Sverigestora och

bibehållandeatt denett utgör nationellt intresse. Schotteett konstaterarav
för skogsindustrinsatt att skall kunna konkurrera med Sverige bassom

behöver industrin kunskapsförsörjning i absolut världsklass. Hanen
konstaterar vidare kunskaperna huratt träråvara och cellulosa skallom
produceras är goda medan kunskapen hur dessa produkter skallom
förädlas till högkvalitativa slutprodukter är mindre god liksom kunskapen

hur produktionen skall samordnas över hela kedjan frånom slutkundens
behov tillbaka till skogen. Den svenska kunskapsmassan är alltså skev och

kravende växande på avancerade, högförâdlade produkter och marknad-
sanpassad och produktionren skevhetengör kritisk. Detta medför deatt
totala forskningbehoven ökar.

Lennart Schotte träindustrin behöver förbättraatt sin fömiågaanser att
och forskningsresultatta omsättaemot till praktisk konkurrenskraft

samtidigt forskningsresultaten förmedlas bättre och medsom större
Träindustrin har mycket behovresurser. akademisktstort utbildadav

kompetens. För erhålla denna kompetensatt föreslås bl.a. trätekniskatt en
utbildning byggs vid Linköpings tekniskaut högskola. Vidare föreslås att
skogsindustrins ställning vid högskolan kraftigt stärks för att motsvara
branschens behov. I takt med kompetensen byggsatt bör cirka 17upp nya
professurer inrättas, tolv i och pappersinriktade ämnen ochvarav massa-
fem i trärelaterade ämnen. Detta kräver inledningsvis reellt tillskottett av
statliga medel. På längre sikt bör kunna frigörasresurser genom

Ävenomfördelning inom högskolans branschen bör bidra tillram.
finansieringen bekosta adjungeradeatt professurer. Lennart Schottegenom
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och Trätekforskningsinstitut STFIskogsindustrinsföreslår även att egna
förstärktabör utvecklas med resurser.

utredningarnarelateradedeuppfattning harkommitténsEnligt nugenom
fåttområdenskogligadetutbildningsfrågoma påforsknings- och en

remissbe-harUtredningamautvärdering.genomlysning ochgedigen
1993.aviserad till vårenpropositionforskningspolitisk ärhandlats. En

kapitel 13.diskussion iämnesområdet till närmareKommittén tar upp

ekonomiska medlen4.2.6 De

Statligt ekonomiskt stöd

Bakgrund

kravgrundläggandedeskogspolitiska beslutI 1979 års att somangavs
stöd.statligttillgodosesskogsvårdslagstiftnin alltid börställs enligt utangen

skogsvård gårtill ståndsamhällsintressede fall då detI är attett somen
skogsbrukaren,enskildeför denskäligadessa krav kanutöver ansessom

avlägsenförhållandevisförst iavkastningexempelvis åtgärder engersom
stödSådantstöd kunnastatligt ekonomisktframtid, bör emellertid ges.

utgångspunkter.regionalpolitiskamotiveras främst från
skogsvårdsavgiftenavskaffabeslut hösten 1991riksdagensGenom att

för stödenñnansieringsformenviktigastejuli har denhelt från den 19921
erhållitkommitténförhållande haranledning dettatagits bort. I av

verksamheterfinnerkommitténtilläggsdirektiv föreskriver attatt omsom
börfortsättningenfinnas kvar iavgiften skall ävenfinansieras medsom nu

finansiering.kommittén lämna förslag till annan

Utvärdering

medelekonomiska stödet detstatligaskogspolitiska medlen detAv de är
bl.a.utförtsutvärderingar. Sådana harblivit föremål förmest avsom
Riks-Skogsstyrelsen ochSkogsarbeten,forskare, Forskningsstiftelsen

förvarit föremålstöd harredovisas derevisionsverket. I det följande som
finnsi bilaga 5. Dessutomutvärderingar. redovisas ävensärskilda Dessa

restaureringsbidrag ikulturmiljövård,ekonomiskt stöd för ochnatur-
insektsbe-katastrofbidrag tilllövskogsplanteringstödområdet, stöd till samt

uhörtekonomiskahär. Exempelkâmpning inte redovisas på somsom
skogsbruksplaner,tillbehandlas här stödunder 1980-talet och inte ärsom

jordbruksmark.dikning och barrskogsplantering nedlagd
bestånd, detlágproducerandeefter avverkningStödet till skøgsodling av

regleras i 5 §avverkningen5:3-stödet benämningen grundass.k. på att
tillstödetdet totalasvarade för 30-50första stycket 3 SVL, procent av

hadedelen 1980-talet. Detskogsbruket under större stor genom-av
slutawerkadesmindre femtedel den arealslagskraft och inte än somen av
motivet bakomstöd. främstaunder stödets livstid skogsodlades med Det

skogstillgångamavilledetta stöd långsiktigt byggaatt uppvar man
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främst kortsiktigastimulera awerkningamavillesamtidigt avmansom
regionalpolitiska skäl.ochsysselsättnings-

omñrts till skog där högarealer 5:3-skogharstödetGenom stora en
dessa skräpskogar harpåkan förväntas. Synenvirkesproduktion

naturvårds-1980-talet efter detförändrats undersuccessivtemellertid att
lövträdsbestånd,bestånd, framför alltvissauppmärksammatföreträdare att

justeradesstödet. Till följd häravomfattadesnaturvärdenmed höga av
naturvårdshålltillfällen. Kritiken frånvid flerastödbestämmelsema

avskaffadesdess 5:3-stödet 1991.ända fram tillemellertidfortsatte att
fall hadelågproducerande barrträdsbestånd i mångahävdade ävenMan att

naturvärden.höga
sikttorde awerkningsmöjlighetema påuppfattningkommitténsEnligt

framför alltstöd inte furmits. gällerdetta Dettablivit änha större om
positivstödet troligenockså konstaterakanNorrland. Man att gav en

tillmycket tveksamt stödet lettär detsysselsättningseffekt. Däremot om
effekterhar det lokalt haft negativatotaltawerkning sett.Dessutomökad

naturvärden.på
haft regionalpolitiska ochstödomrâdet hartill åtgärderStödet inom

Återväxtkraven inland hari Norrlandssysselsâttningspolitiska motiv.
kommit-ställda främst detta skäl. Enligtvarit högtdärför relativt sett av

nödvändigtidiga 1980-talet troligenstödet under detmeningténs envar
ekonomiskt skulleefter slutawerkningförutsättning för skogsågamaatt

skogsvårdslagstiftningeni dennaställde iåterväxtkravklara de statensom
emellertid virkespriser-delen decennietlandet. Underdel större varavav

stödområdetskogsbruket iekonomiska resultatet inomsådana detattna
stöd.statligttillfredsställande även utanvar

medden försöksverksamhetbör uppmärksammasdetta sammanhangI
och Norrbot-skogsvdrdsinsatser Västerbottenstill särskilda istatsbidrag

treårsperioden ochgenomförts under 1988 1991inlandtens somsom -
miljoner kr. SyftetStödet omfattadestöd till privata skogsägare. 80avsåg

enskildastimulera detförsöksverksamhetenmed att attvar genom
och kvalitetskogsvård i kvantitet går utöverskogsbruket till en som

sysselsätt-skogsbruket intensifieras och ökatskogsvårdslagens krav skulle
Verksamheten har påbåde kort och lång sikt.ningsunderlag skapas på

Forskningsstiftelsen Skogs-Skogsstyrelsen utvärderatsuppdrag avav
sammanfattningsvis aktiviteten påutvärderingen framgårarbeten. Av att

fastigheterimedomfattas insatsen 38de fastigheter procent avsom av
och 25 i Norrbotten,privatskogsarealen i Västerbotten, 2.200 procentst,

och stamkvistningförstagallring, röjningökade för åtgärderna1.100 st
älpplante-gallring, skogsodling,åtgärder i slutavverkingen,medan annan

aktiviteten imarkawattning sjönk. sänktaring, skyddsdikning och Den
ökatambitioner stimulera tillawerkning innebar att ettprogrammetsatt

avverknings-infrias. orsak till den minskadeutbud virke inte kunde Enav
privatekonomiskavverkningsbeslut haraktiviteten kan ha varit störreatt

lättarebeslut skogsvårdsåtgärder varför de ärbetydelse än attsenareom
programfastig-med påverkan. Aktivitetsökningen i pågenomföra yttre
i Västerbottenåtgärder beräknas till 15heterna kan för samtliga procent

total ökning med 42och till 85 i Norrbotten. Detta procent.procent ger en
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På referensfastighetema sjönk däremot aktiviteten. sysselsättningen ökade
på så sätt dagsverksmängden på programfastighetemaatt ökade med 12
respektive 86 Totalt sjönk aktivitetsnivåni Västerbottenprocent. under den
aktuella tiden med 28 medan den ökade med 6 iprocent Norrbot-procent

Utan stimulansátgärder hade aktivitetsnivån iten. skogsbruket däremot
blivit betydligt lägre. Slutsatsema i utvärderingen är merinvesteringaratt
vid beståndsanläggning är mycket tveksamma. Lönsamhet förutsätter ökat
avverkningsuttag likaså vid gallring och röjning. Kommittén delar de
framförda slutsatserna.

Bakom stödet till skogsbilvägar ligger flera motiv. Man har ansett att
stödet stimulerar till avverkning och skogsvård och därmed sysselsätt-ger
nings- och regionalpolitiska effekter, stödet betydandenåttatt man genom
positiva samverkanseffekter och vägstödet bättre förutsättningaratt gett att
tillgodose såväl den vetenskapliga den sociala naturvärden kollektivasom
nyttigheter jämfört med situation där varje markägare gör sinen egen
vag.

Kritik har dock riktats stöd betalas det varitmot att före-ut trots att
tagsekonomiskt lönsamt bygga vägar även stöd. Kritikatt har ocksåutan
riktats stödet till skogsbilvägar frånmot naturvårdshåll. Skälet till den
kritiken har främst varit stödet stimulerar till ökad aktivitetatt i tidigare
väglöst land skogslandskapet fragmenterassamt att alltförettgenom

Önskemålomfattande skogsbilvägsystem. har framförts byggandeattom
skogsbilvägar därför skulle underkastas tillståndskrav.av
Kommittén stödet till skogbilvägama har positivaatt effektergettanser

kunnat stimulera till samverkanatt staten mellan olika markägaregenom
ingeppenså i därigenom blir mindre.att I detnaturen sammanhanget har

planer för utbyggnaden skogsbilvägar haft betydelse. Man kanstorav
heller inte bortse från väl utbyggt skogsbilvägsystematt ett gjort stora
naturområden tillgängliga för friluftslivet även det därigenom kanmer om
ha varit till skada för vissa särskilt skyddsvärda naturvärdsobjekt.

Det råder i enighet mellan forskare ochstort sett myndigheter deattom
stöd utgick för gallring i slutet 1970-talet avverkningsom av resp. av
klenvirke i början 1980-talet inte fick den önskade effekten Ökaav att
virkesleveransema till skogsindustrin. De ledde till det totalaattsnarare
virkesutbudet minskade. Orsaken härtill skogsbruket hade givenattvar en
avverkningskapacitet i form arbetskraft och maskiner. När stöden blevav
tillgängliga styrdes avverkningama frånöver slutavverkningar till de mer
arbetsdryga gallringama. Stöden ledde dock till avverkadeatt man mer
klenvirke tidigare.än Kommittén delar dessa uppfattningar.

Stödet till ädellövskogsbruk omfattar skogsvård i ädellövskog och
omfattar fullständiga och kompletterande återväxtåtgärder, röjning och
skogsbruksplan och är integrerad del skyddet ädellövskogen enligten av av
ädellövskoglagen. Stödet omfattar också åtgärder för den ädellövskog som
planteras inom för jordbrukets omställning. Både denna planteringramen
och andra skogsvårdsâtgärder i ädellövskog är förenade med svårigheter.
Ett de problemen är viltskadoma.stora Det förenatär med mycketav

kostnader planterastora ädellövskog med stängsel elleratt andra former
viltskydd. Bidrag till sådana åtgärder har därför nödvändiga.av ansetts
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Enligt kommitténs uppfattning har stödet till ädellövskogsbruk utgjort ett
nödvändigt medel för upprätthålla ambitioner med särskildatt statens en
ädellövskogslag med dess krav på återväxt ädellövskog. Stödet harav
också varit nödvändigt för upprätthålla ädellövskogsbruk överhuvud-att ett
taget.

Avslutande kommentarer

framgått delarSom kommittén den flera forskare framfördaav upp-
fattningen flera stöd haft oönskade bieffekter eller varit ineffektiva ochatt
vi besluten dessa skäl minska eller bort dessa riktiga.äratt att taanser av

skallDetta dock inte tolkas så kommittén riktigt utformadeatt attanser
bidrag och stödåtgärder ointressantaär hjälpmedel för uppnåattsom
skogspolitiska mål. Sådana ekonomiska medel kan både effektiva ochvara
lämpliga. Vi återkommer till frågan behovet statliga stödi vårom av
förslag framtida skogspolitiska medel.om

Skatter avgifteroch

I 1979 skogspolitiskaårs beslut skogsbruket skogsvårds-attangavs genom
avgiften borde medverka till finansieringen det statliga ekonomiskaav
stödet till skogsbruket. Någon formell avräkning utgifter för skogligtav
stöd inkomsterna gjordes inte i beslutet den huvud-mot attmen angavs
sakligen borde föranvändas ändamål till förär skogsbruketnyttasom som
sådant eller på sådant allasätt skogsbrukare kan få del den.att Iav
beslutet hänsyftades då främst till områden forsknings- och ut-som
vecklingsarbete, information, utredningsarbete, översiktliga skogsin-
venteringar, bidrag tillgängligaär för alla skogsägare Undersom m.m.

har avgiftenår även använts till finansiera olika naturvårdsåt-attsenare
gärder inom skogsbruket.

direktivenI kommittén vid sidan skogsvårdsavgiften inteattanges av
har anledning ingå de Skattereglerpå gäller för skogsbruket.att som
Eventuella förslag till förändringar i avgiften skulle göras med utgångs-
punkt i de regler och värden kommer gälla efter 1992 fastig-årsattsom
hetstaxering lantbruksenheter. tilläggsdirektivI de vi erhållit bilagaav se

medl anledning bl.a. riksdagens beslut slopa skogsvårdsavgiftenattav
avgiften finansierat bidrag till skogsvård, naturvårdsåtgärder,attanges

skogsvägbyggande, trygghetsförsäkring och forskning vissa verksam-samt
heter skogsvårdsorganisationen bedriver.som

Riksdagen beslutade hösten 1991 avskaffa skogsvårdsavgiften.att
Beslutet innebär avgiften slopades till hälften från den första januariatt

Åtgärdertill1992 och hälften från den första juli år.samma som
finansieras med skogsvårdsavgiften avvecklas enligt förslaget med början
199293 och samtliga åtaganden avvecklas den juli Vissa1 1994.
naturvårdande insatser hittills har finansierats inom denna kansom ram
komma inrymmas under andra anslag. I propositionen 199192att prop
:60 departementschefen han delade den kritik framförtsattangav som av
skogsägarna avgiften, den medförde omotiverat hög skattebeslast-mot att
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ning och den hade starkt negativa effekter för långsiktigt ochatt ett
rationellt skogsbruk. tillade skogsägamaHan är de bäst kan avgöraatt som
vilka investeringar behövs.som

denna bakgrund det enligt kommitténs uppfattning menings-Mot är inte
fullt i detta sammanhang diskutera avgiftens betydelse för den gällandeatt
skogspolitikens utfomming. Kommittén kan dock inte undvika att notera

skogsvårdsavgiften, inkomster i utsträckning används tillatt storvars
nämnda åtgärder, självfallet haft inflytande förpå hur målen skogspolitiken
uppfyllts. diskussionenI samband med den framtida skogspolitikensom

framtidamål och medel finansiering statliga skogspolitiska insatsersamt av
kommer kommittén med nödvändighet återkomma till frågan.att

4.3 Sekundära skogspolitiska medel

4.3.1 Inledning

De sekundära medel kommenteras i det följande utgörssom av annan
lagstiftning skogsvårds- ochän ädellövskogslagstiftningen berörsom
skogsbruket. Vid utvärderingen bedöms främst de skilda lagarna harom
verkat i överensstämmelse med de skogspolitiska målen. det gällerNär
naturvårdslagen bör dock särskilt denna i flera avseende direktnoteras att
påverkar skogsbruket och således i dessa delar kan betraktas ettsom
primärt skogspolitiskt medel.

3.24. Naturvårdslagen

Naturvârdslagens regler det grundläggande skyddet för naturensom ger
omfattar all mark, även skogsmark. I 1979 års skogspolitiska beslut angavs

naturvårdshänsyn i skogsbruket i första hand skulle tillgodosesatt genom
skogsvårdslagens hänsynsregler. skulle betraktasDessa minimikravsom

skogsbruket under alla omständigheter uppfyllamåste ochsom som
normalt kan förenas med rationellt skogsbruk. Naturvârdslagen fick,ett
enligt propositionen, följaktligen främst betydelse i de fall då skyddsintres-

kräver andra eller föreskrifter.strängare För vissa inslag i skogsbruket,set
exempelvis hyggesplöjning och våtmarksdikning, naturvårdslagensvar
föreskrifter samråd också tillämpliga. Under 1980-talet har dessaom
bestämmelser skärpts bl.a. tillkomsten tillstándsplikt för dikninggenom av
markavvattning.

bilagaI 6 redovisas de riksdagen våren beslutade ändringarna1991av
i natuvârdslagen. grundar sig i huvudsakDe utvärderingarpå gjortssom
under slutet 1980-ta1et. Lagändringama omfattar bl.a. skydd förett nyttav
biotoper, förstärkning sarnrådsförfarandet i 20 § ökat skyddsamt etten av
för våtmarker skärpta regler dikning. propositionenI poängte-genom om
rades också led i det ökade sektorsansvaret dels övervägandeett attsom
skäl talade för de skogsvårdande myndigheterna får uppgiften näratt att
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ienskilda fallen biotopskyddets omfattningfatta beslut i debehövsså om
kommittén skulle utredafråga skogsmark, dels även attatt enom

skall kunnakontaktbehov i fråga skötseln skogenmarkägarens om av
myndighet.tillgodoses av en

grund för denna lagstiftning enligtlåg till äger,slutsatserDe som
fråganuppfattning, fortfarande giltighet. Till sambandetkommitténs om

skogsvårdslagstiftningen sektorsansvaretnaturvårds- ochmellan samt
avsnitten framtida skogspolitiska mål ochkommittén iåterkommer om

till kommittén har överlämnatsmedel. detta sammanhang bör nämnasI att
angående naturvårdshänsyn och de areella näringama Dsbetänkandeett

redovisasfrån interdepartemental arbetsgrupp. I betänkandet1991:87 en
sektorsansvaretde nuvarande bestämmelserna reglernaingående samtom

ekonomisk ersättning för olika ingrepp försvarande förär avsevärtom som
markanvändning. Betänkandets förslag kommenterar vi i avsnittetpågående

skogspolitiska medlen.de framtidaom

Jordförvärvslagen4.3.3

redovisas också jordförvärvslagstiftningens framväxt.bilaga 6 DärI
bl.a. riksdagens beslut omfattande avregleringbeskrivs våren 1991 om en

199091:1S5.prop.
propositionen erinrade regeringen det behövs ytterligareI attom om

instrument för förbättra omarronderingen inom skogsbruket utöveratt
jordfonden fastighetsbildningslagen bör andra effektiva medeloch och mer
skapas. Regeringen hänvisade i denna del till kommitténs uppdrag göraatt

bedömning vilka medel behövs i skogspolitiken för att garanteraav somen
skogsmarken utnyttjas rationellt erinradepå sätt. Dessutomettatt

regeringen kommittén har anledning följa ochäven övervägaatt attom
frågor rörande de eventuella problem kan uppkomma fir den svenskasom
skogsindustrin. gäller särskilt frågan eventuell minskadDetta om av-
verkning vid framtida ökat utländskt ägande skogsmark.av

Enligt kommitténs uppfattning torde det dröja innan detnågra ärår
meningsfullt utvärdering de genomförda avregleringensgöraatt en av nu
effekter skogsbruket skogsindustrins virkesförsöijning.på och Vad gäller
de nämnda frågorna bör påpekas riksdagen inte tagit ställningärmuattnyss
till ändringar utländska företags enskildasi och förvärva svenskrätt att

Effekternaskogsmark. sådant beslut för närvarandeär svåraett attav
överskåda. Frågor kring detta avsnittet skogspolitikens framtidatas upp om
mål och medel.

Träñberlagen3.4

I skogspolitiska beslut hänvisades angående avreglering1979 års av
skogsindustrins råvaruförbrukning dels till i dåvarande byggnadsla-136 §a

dels till planerad skogsindustripolitiken och dels tillöversyngen, en av en
då pågående byggnadslagstiftningen. Byggnadslagens regleringöversyn av

inskränktår 1987 reglering enligt träfiberlagen.ersattes av en
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I regeringens proposition 199091:183prop. med anledning av
förslaget SOU 1991:22 till ändringar i träfiberlagen, bilaga frångickse
regeringen utredarens förslag upphävande lagen och föreslog iställetom av

ytterligare inskränkning lagen. Istället för motverka råvarubristatten av
i skogsindustrin helhet skulle lagens syfte enligt propositionen attsom vara
ákra träskiveindustrins försörjning med fortsättningenspån. I skulle
regeringens tillstånd behövas för använda än kubikmeter10 000att mer
spån året bränsle eller förråvara bränsle. Riksdagenom som som
beslutade dock i november 1991 träfiberlagen skall upphöra gällaatt att
fr.o.m den julil 1993. Fram till dess krävs regeringens tillstånd för att
använda än 10.000 kubikmeter spån definierat ochsåg-mer som
kutterspån.

Enligt kommitténs uppfattning skapade lagen obalans virkesmark-på
naden. Denna obalans har skapatäven problem för sågverksnäringen och
därmed indirekt fir skogsbruket och därigenom motverkat de skogspolitis-
ka målen. lagen därför avskaffasAtt än med fördröjningnågonom ser
kommitten lämpligt.som

4.3.5 Naturresurslagen och plan- och bygglagen

I 1979 års skogspolitiska beslut betonades förändringar markan-att av
vändningen föregåsmåste översiktlig planering lokalpå och regionalav
nivå där försöker lösningarnå innebär skogsmarken inteatt tasman som
i anspråk för andra ändamål, likvärdiga och från skogsbrukssynpunktom
lämpligare lösningar kan åstadkommas. Vidare bör i första hand sådan
mark väljas från skogsproduktionssynpunkt bäst kan undvaras i detsom
aktuella området.

bilagaI 6 redovisas naturresurslagens plan- och bygglagenssamt
tillkomst och innehåll. därSom betonades i förarbetena tillanges
lagstiftningen skogsnäringens nationella betydelse och vikten allattav
skogsmark har betydelse för näringen också skyddas naturre-som genom
surslagen. Naturresurslagen verkar främst de lagar har knutitsgenom som
till den. Genom lagstiftningen har skogsnäringens betydelse för vårt land
lyfts fram. Någon självständig utvärdering lagen och dess påverkanav
skogsbruket har inte gjorts. Lagen har dessutom endast varit i kraft i
knappt fyra år. Enligt kommitténs uppfattning tyder allt på att natur-
resurslagen verkat i överensstämmelse med de skogspolitiska målen.

Som också redovisas i bilaga 6 är planer viktigt instrument förett att
genomföra naturresurslagens intentioner. Enligt plan- och bygglagen är
upprättande planer främst kommunal angelägenhet. I Översiktsplaner-av en

omfattar hela kommuner har dessa möjlighet redovisa deattna som
allmänna intressen bör beaktas vid beslut användning mark-som om av
och vattenområden. harDetta betydelse för skogsbruket. En utvärdering

den kommunala översiktsplaneringen har påbörjats Boverketsav genom
försorg i samråd med bl.a. Skogsstyrelsen.

Enligt denna utvärdering kan för skogsbrukets del kommu-noteras att
i allmänhet fögatagit intryck det planeringsunderlagnerna av som

Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsema har även dåpresenterat
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materialet har varit utförligt och preciserat. Enligt Skogsstyrelsens
uppfattning redovisas skogsbruket genomgående kortfattat och ostrukturerat
i planerna. Sämst beskrivningarna skogsbruket näringsynes av som vara
och skogsbruket nämns miljöstörande verksamhet änmer som en som en
tillgång för kommunen. Bilden är dock inte enhetlig. Boverkets slutsats är

underlaget för översiktsplaneringenatt från skogsmyndighetema måste
bättre till kommunernas arbetssätt och följas med personligaanpassas upp

besök och exkursioner.
Enligt kommitténs uppfattning kan den gjorda utvärderingen draman av

slutsatsen den kommunala planeringenatt rörande skogsbruket ännu inte
når till lagens krav. Samtidigt bör i detta sammanhangupp notera attman
konflikter mellan skogsbruket och kommunala intressen angående föränd-
ringar markanvändning inte har varit någon större omfattning. Plan-av av
och bygglagstiftningen inte ha motverkat de skogspolitiska målen.synes

4.3.6 Konkurrenslagen

Konkurrensförhållandena inom skogsnäringen berördes inte nämnare i 1979
års skogspolitiska beslut.

Konkurrenskommittén C 1989:03 har bl.a. till uppgift undersökaatt
den konkurrenslagstiftningen SFS 1982:729 år tillräckligt effektiv.om

I detta arbete har konkurrenskommittén i uppdrag åt SPK kartläggagett att
konkurrensförhållandena i 61 branscher. De för vårt arbete särskilt
intressanta branscherna är och pappersindustrin, förpackningsin-massa-
dustrin och byggsektorn sågverksindustrin. Den sistnämndasamt branschen
har inte omfattats SPK:s studie. Inte heller omfattar studien rundvirkes-av
eller flismarknaden.

SPK:s kartläggning SOU 1991:28 har för skogspolitiskapresenterats
kommittén. Konkurrenskommittén avlämnade i juli 1991 sitt huvudbe-
tänkande SOU 1991:59 Konkurrens för ökad välfärd.

betänkandetI s. 143 sammanfattar konkurrenskommittén sin upp-
fattning konkurrensen inom de olika branscherna följandepå sätt.om

Massa- och pappersindustrin
Starka krafter balans skulle kunna passande samlingsrubrikl vara enför konkurrenssituationen vad gäller såväl tidnings-pappersmassa somoch joumalpapper. Dock med viss tvekan: samverkan mellan köparna,
möjligheterna till import, frånvaron uridiskt belagdasamt konkur-av
rensbe ränsande avtal med sakli verkan kanske inte tillräckligreffekt helt balansera deatt svenska producentema.star Deor a senare

mängd omständigheter, framför allt degynnas naturligaav en avetableringsbarriärema.

Förpacknin sindustrin
Inom de kartongindustrin finns konkurrensbegränsningaren av genomförekomsten inköpsbindningar. Inom andra delar förpackningsin-av avdustrin verkar problemen mindre. Wellpappindustrin dominerasvara
visserligenav fånågra företag konkurrerarstora med andra medelsom
än priser. Andå har företag lyckats etableraett nytt sig i Sverige under
1980-talet, vilket visar etableringshindren inteatt oöverstigliga.varInom såväl plast- träförpackningsindustrin, bägge dominerassom som
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etableringshindrennaturliga är små,där deföretag ochmindreav
tillfredsställande.konkurrenssituationenförefaller

Byggsektom
stordriftsför-etableringshinder.starka naturligapräglasByggsektom av

byggmaterial begränsartransportkostnader för mångaoch högadelar
förankringen hos byggentrepre-lokaladen starkalikasåkonkurrensen,

byggmaterialvad gällerImportkonkurrensenbyggkonsulter.ochnörer
begränsad.undantagmed vissaär -- byggmateri-de flestakoncentrerad inomstarktFöretagsstrukturen är

underytterligare 1980-har också ökatKoncentrationenalbranscher.
bindningar tillbl.a. viaförekommer,Vertikal integrationtalet.

i formhorisontell prissamverkanHärtill kommeråterförsäljare. av
prislistor.gemensamma

inom byggsektorn haroch subventionemaregleringamaoffentligaDe
konkurrensförhållandena.också påverkat

sin konkurrens-slutsatsen genomgångKonkurrenskommittén drar av av
konkurrenspolitiken behövernäringslivetförhållandena i det svenska att

skärptkommittén föreslår ingåråtgärder denförstärkas. Bland de en ny
och mark-förbud prissamverkaninnehållakonkurrenslag skall motsom
nuvarandeföreslås detinköpskarteller. Dessutomnadsdelning attsamt

lagen.bruttopris överförs till denanbudskarteller ochförbudet mot nya
konkurrenskommitténs bedömningaranledning ifrågasättaVi har ingen

då främstKonkurrensförhållanden inom skogsnäringen ochoch slutsatser.
påpekat,konkurrenskommitténpappersindustrinoch är, sommassa-

kapital vidkraven omfattandestordriftsfördelama och påpåverkade av
etablering.

kännetecknasmassaveds- och flismarknadenbedömning ärVår attegen
där oli-Med andra ord föreliggerfinns få starka köpare.detatt enav men

konkurrenslagstiftningengällandegopolsituation köparsidan. Denpå synes
uppfattning den nuvarandeförhållande. Enligt ärinte ha påverkat detta vår

olämpligatillräcklig för hindra för marknadenlagstiftningen inte att
anledningen rundvir-Vi beklarar bl.a. denföretagskoncentrationer. attav

omfattades kartläggningen.kes- flismarknaden inteoch av

effekterskogspolitiska medlens4.4 De

Småskogsbruket

lång1980-talet och harskogspolitik har gällt underDen ensomsom
långsiktigt uthålligtprincipeni Sverige byggertradition på ettom
skogsbruksstrateginvanligast förekommandeskogsbruk. denDetta är även

skall användasbland skogsägama. på skogenSynen som en resurs som
vanligt före-kommande generationersamtidigt den vårdas för ärsom

följd överordnat målkommande bland skogsägama och attett omen av
bevara och utveckla fastigheten.

naturvårdsinriktat skogsbruk ställer mångakvalitets- ochbedrivaAtt ett
ekonomi. troligt dessaskogsägamas Det ärkrav pågånger större att
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ekonomisktinteantalet skogsägare ärstrategier blir vanligare när som
successivt ökar i framtiden.skogsbrukets driftsresultatberoende av

mål och valetmotsättning mellan skogspolitikensfinnaskanDet aven
ledde lågskogsbruk. I början 1980-taletextensivt bedrivetett av-av

bedriverframför allt hos skogsägare inteverkningsintensitet, som
sin virkesför-skogsindustrin få problem medtilljordbruk, att uppgavs

awerkningamavid handen de årligaUppskattningarsörjning. attgav
m’sk, långsiktigtmiljoner principen medöka medkunde 10 ettomca

samtidigttillämpades alla privata skogsägareuthålligt skogsbruk somav
nettoimporten virkesråvara uppgick till någragenomsnittliga årligaden av

kubikmeter.miljoner
bedrivs extensivt blir konsekvensenskogsbruket långvarigtOm ett

påverkar detframtida överskott awerkningsmogen skog,på något som
tillfälligt ochskogstillståndet och awerkningsmöjlighetema. Ettframtida
föreståendeskogsbruk, införmedvetet bedrivet extensivt ettt.ex.

behov,sparform inför framtida ekonomiskagenerationsskifte eller som en
övergripande skogspolitiskai motsatsställning till dettorde knappast stå

skogsägaren passivitet eller oklarmålet. Allvarligare dåär enom genom
extensiv skötsel sin fastighet.beslutssituation hamnar i permanenten av

ochval intensivt utnyttjande skogenMellan skogsägares ett avaven
i regellångsiktigt uthålligt skogsbruk råder detönskanstatens ett enom

Omfattande awerkningar innebär skogsägarepåtaglig målkonflikt. att en
skogs-tidigare generationer byggt samtidigtrealiserar vad somupp
finnasflera framtida generationer påverkas. kan dockbrukandet för Det

följdutföra och tillfälligtskäl temporära uttag, t.ex.att stora avensom
tillfälliga utgiftertidigare otillräckliga awerkningar, skogsskador, påstora

otillräckliga inkomster.fastigheten och tillfälliga
finns det möjligheter betala skatt påEfter skatteomlåggningen stora att

skogsägaren tillämpar principenendast 30% skogsnettot ettomav om
ochskogsbrukande, fastigheten normalstorleklångtsiktigt uthålligt är av

skogsägandet utmärks rörelsebaserad ekonomi. skogsäga-För mångaav en
hälftenmed tjänstebaserad ekonomi det dock undvikaär svårt att attren en

intensitet skogs-redovisade skogsnettot beskattas, vilkendet oavsettav
skatteeffektema privata,brukandet bilaga analyseras dethar. I 14 på

ekonomienskilda skogsbrukets närmare.
hus-växande majoritet de privata, enskilda skogsägama ärFör en av

fastighetenhållsekonomin tjänstebaserad. ekonomiska intresset förDet
därför fall inte primärt i driftsinkomstemas utvecklingligger i många utan

sig. kan innebära dessa skogsägarei hur kapitalvärdet utvecklar Detta att
för rundvirkespriset,såväl mindre känsliga variationer iär mersom

Mindre därför skogsbrukets ekonomiska resultat inte har så storatt
ekonomi, därför hushålletsekonomisk betydelse för hushållets attmer

prismåssigtekonomiska situation tillåter skogsägaren avvakta detatt
lämpligaste tillfället awerka. motsvarande kan förmodaPå sätt attatt man

betydelseskogspolitikens ekonomiska medel i regel liten ekonomiskär av
gårdför denna skogsägare. heltidslantbrukaren litenFör pågrupp av en

klarar sinkan dock den ekonomiska realiteten helt armorlunda. Dennevara
sin skicklighet minimera alla former utgifter.ekonomi på att av
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Den ñrändring ägarstmkturen har skett under de fyrasenasteav son1
decennierna och kommer fortsätta innebär ökande andelatt attsom en av
skogsägama inte har vuxit landsbygden eller fastighetenpå ochupp
därigenom inte har fått del tidigare generationers nedärvda erfaren-ta av
heter hur skogsbruk bedrivs. Intresset för fastigheten och skogenom
brukar dock mycket Utbildning, rådgivning och konkretastort.vara
förslag till åtgärder därför framgångsrikaär skogspolitiska medel. Ett
problem är dock skogsägaremånga inte bedriver jordbruk, ochatt dåsom
framför allt utbor, kan svåra nå traditionell utbildning ellerattvara genom
traditionella rådgivningskanaler.

följdEn ägarstrukturens förändring är skogspolitiskannan av som av
betydelse är det för många skogsägare har blivit skillnadatt mellanen
beslut och verkställighet. Antalet vid avverkningar självverksamma
skogsägare minskar. Detta innebär bl.a. skogspolitiskaatt statenom av
orsaker vill påverka avverkningsvolymema är skogsägamat.ex. rätt
målgrupp. Om däremot vill påverka utförandetstaten awerkningamaav

förutomär Skogsägarna viktig målgrupp de inhyrda maskinñrama.en
Skogsägamas mottaglighet för de skogspolitiska medlen är olika under

hans ägartid. Särskilt i slutet hans ägarperiod kan hans bedömningarav
komma i konflikt med delar skogspolitiken. Bidragande är det ärattav
mycket förmånligare skattesynpunkt överlåta kapital till nästaattur
generation i form växande skog än sälja fastigheten eller awerkaattav

Åskogen och sätta in bank.på andra sidan tenderar awerk-pengarna
ningarna högre än genomsnittet för deatt nytillträdande ägarnavara
eftersom de så snabbt möjligt vill utnyttja skogsavdraget och dåsom
utgifterna i regel följd nyinvesteringar och amorteringar kansom av vara
betydande till börja med. Genom fastighetsöverlåtelsemaatt dessutomatt
fördelas över tiden för hela skogsägarkollektivet bör de olika ägarfasema
inte skogspolitiskt problem.ett stortvara

Det är skogsägaren fattar besluten och har föransvaretsom om
nyttjandet sin skogsmark och sitt skogsbruk. Framgången för skogspoli-av
tiken avgörs således i vilken utsträckning skogsägarens vardagligaav
beslutsfattande föryngring, röjning, gallring och slutawerkning skerom
i överensstämmelse med skogspolitikens intentioner. Skogsägaren fattar
sina beslut inom den bestäms aktuell beslutssituation, gällanderam som av
mål och vald skogsbruksstrategi under påverkan omvärlden.samt av

Skogsägarens vardagliga beslutsfattande är helt naturligt mycket
konkret. Det föranleds oftast åtgärd måste vidtasattav en p.g.a.
skogstillståndet eller ekonomiska skäl. I regel är således orsaken tillav
beslutet söka fastigheten.påatt

Skogspolitikens direkta inverkan i det konkreta beslutstillfället är
vanligen och med några undantag begränsad. Skogsvårdslagen anger
minimala och maximala avverkningsvolymer. Lagen föreskriver vidare att
röjningar och gallringar skall ske. Föryngringsåtgärder vidtasmåste årtre
efter det slutavverkning har skett.att en

En del ekonomiska stöd har däremot säkerligen haft både direkt ochen
indirekt beslutspåverkan. det finnsOm möjligheter få statligt stöden att
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egentligen anstränga sigutan att är det naturligt utnyttja dennaatt
möjlighet.

Skogsägarna är medvetna skattemas inverkan sinpå ekonomi.om
Vilken betydelse skatterna har beslutsfattandetpå beror på den hus-
hållsekonomiska situationen och skogsintäktens eller kostnademas
omfattning.

Utbildning och rådgivning är säkerligen betydelse, inte minst förstorav
skogsägare med begränsat skogligt kunnande eller begränsade skogliga
erfarenheter. Den direkta effekten dockär svår mäta.att

Skogsbruksplanen skogsägaren information skogstillståndet ochger om
påverkar beslutsfattandet, inte minst fir den skogsägare har bristfälligsom
kunskap sin fastighet eller saknar möjlighet bilda sigom att en egen

Ävenuppfattning. den skogsägare har kunskaper sin skogsom om
påverkas och modifierat i många fall sina beslut.

En utförligare redogörelse skogspolitikens inverkan på de privata,av
enskilda skogsägamas beslutsfattande finns i bilaga 13.

Storskogsbruket

Skillnaderna mellan Storskogsbruket och småskogsbruket är i vissa
avseende påtagliga. Detta gäller bl.a. vad beslutsfattande och tidsperspektiv
beträffar. Storskogsbruket bedrivs oftast i aktiebolagsform vilket bl.a.
innebär generationsproblemetatt i regel bortfaller. Den enskilde skogsäga-

i regelvet att generation vid eftertar 20ren år. Detta medfören ny ca
eller gåvoskatter. I Storskogsbruket är det eller flera tjänstemänarvs- en
fattar besluten skogen. Kanske sitter tjänstemannensom sinpå tjänstom

i fem innanår han får andra uppgifter. Besluten skall stämma in i
företagets skogspolicy och stämma överens med andra beslut fattats.som

Centralt för Storskogsbruket är vinstmålet. Viktigt vidare,är åtminstone
i bolagsskogsbmket, industrins kort- och långsiktiga virkesförsörsörjning.
För Storskogsbruket är därför skogspolitikens princip det långsiktigtom
uthålliga skogsbruket naturlig. De ekonomiska principerna dockär av
större betydelse iän skogspolitiken. Detta kan bl.a. innebära önskanen om
kortare omloppstider och i vissa fall lägre intensitet i skogsvården än vad
de skogspolitiska ambtionema eftersträvar.

De enskilda skogsägama utmärks bl.a. för sin önskan behålla ochatt
utveckla fastigheten. Storskogsbruket kan sägas utmärkas brukstradi-av en
tion bl.a. innebär upplever sig haatt regionaltsom ett Detman ansvar.
finns även för bevaraett och utvecklaatt skog.ansvar naturresursen

Storskogsbruket är rationellt organsiserat. Det finns förstyrsystem att
uppnåd de målen. Utbildninguppsatta och rådgivning används för ökaatt
personalens kompetens och kurmande. Beslutsfattandet blir enhetligare än
i småskogsbmket.
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5 Internationella jämförelser

Våra slutsatser

Kommittén i dettagör kapitel jämförelse mellan Danmark, Finland,en
Frankrike, Tyskland, USA, Kanada och Sverige vad skogspolitikensavser
miljöhänsyn, lagstiftning och ekonomiska styrmedel.

Samtliga de länder har studerats kan beakta miljöhänsynsågas i sittsom
skogsbmk. Kraven miljöhänsynpå sig samtidigt alltväxer starkare.
Formaliseringen miljömålen eller miljöhänsynen har kommit ellerav mer
mindre långt. USA införde redan 1973 lag skydd för artemasen om
mångfald. Denna lag starkt skydd federal mark. Skyddetpå ärettger
betydligt på privatâgd mark. I Danmark och Tyskland kravenårsvagare

miljöhänsynpå datum. I Kanada och då kanske främst i Britishav yngre
Columbia kravenväxer på ökat hânsynstagande snabbt.

Lagstiftningen viktigtår skogspolitiskt medel i de studerade länderna.ett
Detaljeringsnivän varierar dock påtagligt. förklaringEn till detta år olika

statsbildning. svenskaDen skogsvårdslagstiftningen intrycktyper av ger
den detaljerade. Detta gäller vidäven jämförelse medatt mestav vara en

Finland. Länder Frankrike och Kanada i det totalnärmastesom ger en
frihet sinaåt skogsägare. Tyskland det landär det sigrörtrots attsom,

relativt självständiga förbundsstater, har ramlagstiftning i vissaom en som
avseenden påminner den svenska.om

De statliga bidragen till skogsbruket i flertaletär de studerandeav
länderna omfattande. Detta gäller i synnerhet för Finland, Frankrike,
Tyskland och SverigeUSA. sinautgör låga statsbidrag undantagettgenom
samtidigt den svenska utvecklingen allt mindre statligt ekonomisktmotsom
stöd till viss del också år undantag. Den ekonomiska krisen i Finlandett
kan dock komma innebära statsstödet kommer minska där.ävenatt att att

TysklandFör del kan det mycket generösa stödet delvis förklaras med den
hittills goda tyska ekonomin och skogens känslomässiga betydelse förstora
landet. Tecken tyder dock på stödet kommer minska. I Kanada äratt att
också ekonomiskadet tillstödet skogsbruket litet. detI sammanhanget är
det dock vårt virkesförbrukama betalar relativt lågtatt notera att ett rot-

för sitt utnyttjande den provinsâgda eller federalt ägdanetto marken.av
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5.1 Inledning

Enligt direktiven skall kommittén redovisa skogspolitiken i andranågra
länder för den svenska politikens olika delar internationelltatt ettge
perspektiv. detta kapitel vi jämförelseI gör mellan Danmark, Finland,en
Frankrike, Tyskland, Kanada ochUSA, Sverige vad skogspolitikensavser
miljöhänsyn, lagstiftning och ekonomiska styrmedel. bilaga 2b redovisarI
kommittén utförligt skogliga förhållanden och skogspolitiken dei olikamer
länderna inom den europeiska gemenskapen EG.samt

5.2 Skogspolitiska förutsättningar

Vid jämförelse skogspolitikens inriktning i de studerade länderna ären av
det viktigt komma ihåg det det i olikaär avseenden skillnaderatt att stora
mellan dessa. statsbildningenGenom år det talasvårt skogspoli-att om en
tik för länder Kanada, Tyskland och iblandUSA. Stort, avgörande,som
inflytande skogspolitikenspå utformning har de enskilda provinsema,
förbundsländema eller Skogspolitik i svensk mening finnsstaterna.
knappast i Kanada och USA. Utgångspunkten i dessa länder är att
markägaren ansvarsfullt förfogar sinöver mark. Med den amerikanska
skogspolitiken många i dengånger svenska debatten de regler ochavses
riktlinjer gäller för den federala skogen. Det statliga ägandetsom som
sådant betraktas dock viktigt och nödvändigt inslag i skogspoliti-ettsom
ken.

Delstatema i USA har rätt utforma generell skogspolitik för allaatt en
ägare i sin delstat och i varierande utsträckning har också gjort det.man
Politiken delstatlipå och kommunal skog dockär mycket lik den federalag
och i hög grad underställd befolkningens rekreationsbehov. Men även
aspekter florapå och fauna spelar roll i detta sammanhang.vatten, stor

KanadaFör gäller de tio provinsema och territoriematvâ äratt mer
självständiga delstatsregeringamaän i USA. Provinsmyndighetema har

för skogsskötsel, avverkning och kontroll provinsens ochpå påansvaret
federalt ägd skog. Skogspolitik i Kanada framförär allt frågaen om
reglering avverkningama på offentligt ägd skog eftersom än 90 %av mer
ägs det offentliga. viktStor läggs vid beräkningen möjlig uthålligav av en
avverkningsvolym.

Skogsbruket iär politiskt hänseende decentraliserat i Tyskland och pâ
förbundsnivå endastavgörs vissa övergripande frågor.

En faktor betydelse är skogsnäringens dominans ochstorannan av
betydelse för ekonomin. För land Finland skogsnäringenärett som av
avgörande betydelse för hela samhällsekonomin. innebärDetta denatt
finska skogspolitiken intimt förknippadär med finsk ekonomisk politik
överhuvudtaget och därför inte enbart kan sektorspolitik. Ises som en
Frankrike används skogen påtagligtpâ och uttalat sätt i regionalpolitisktett
syfte.



SOU 1992:76 99

En olikhet mellan länderna är huruvida skogsnåringenarman är
exportinriktad eller inte. I länder Finland, Kanada och Sverige lämnarsom
skogsnäringen positivt tillskott tillett handelsbalansen.stort I länder som
Danmark, Frankrike och USA gäller Detta är oftastmotsatsen. en
anledning till statlig önskan den inhemska skogsindustrinatt skallen om
expandera.

En olikhet befolkningskoncentrationen.är Tyskland har överarman 200
innevånare km’ 21 i Sverige. I Tysklandmot är detta viktigper en
förklaring till den vikt i vissa förbundsländemastora läggs vidsom av
rekrationsaspektema. viktigtEtt mål för dessa ñrbundsländers skogspolitik
är således försöka åstadkommaatt skog lämplig för fritidssysselsättning.en
Det tillgodoses bl.a. det täta skogsvägnätet över 50 väg hagenom m per-
i Tyskland 13 i Sverige. Det offentligtmot ägda skogsbruket byggerm
bl.a. rastplatser, sätter skyltar och kartor.utupp ger

I USA där allmansrätten saknas på privat mark har den federalt ägda
marken kommit spela roll föratt befolkningensstor rekreation.en

igarstrulauren skiljer sig även påtagligt mellan länderna. I Kanada äger
det offentliga än %90 arealen medan motsvarande andel i USAmer ärav
27 %. I Finland ägs än 60 % privata, enskilda skogsägare ochmer av
resterande det offentliga. I Frankrike uppgår den privatägda skogsarea-av
len till %,70 fördelad på 3,7 miljoner privata ägare. I Tysklands gamla
förbundsländer ägs skogsarealen till 30 % det offentliga. I Kanada ochav
USA är konstitutionella orsaker inflytandet över privatägd skogav mycket

Äganderätten är därsvagt. mycket djupt rotad. Samtidigt utgör, som nyss
framgått, offentligt ägd skog betydande andel den totala skogsarea-en av
len.

Andra skillnader mellan länderna rör skogspolitikens omfattning. I
Frankrike omfattar skogspolitiken såväl skogen det virkesför-som som
brukande förådlingsledet. Begreppet Skog-Såg-Marknad, La Filiere
Bois, är centralt. Viktigt för skogspolitikeni Nordamerika är även t.ex.
vattenvârden.

En olikhet länderna emellan denär omfattning i vilkenannan de på-
verkades andra världskriget. Detta har påverkat skogspolitiken iav länder

Finland, Frankrike och Tyskland för vilkasom återuppbyggnaden av
skogsresursen har varit viktig.

De ekonomiska villkoren skiljer sig även länderna emellan. figurI 5.1
jämförs några olika länders virkeskostnader fritt fabrik relativt de svenska
kostnaderna. De tyska och österrikiska kostnaderna för gransågtimmer
ligger framgår något över de svenska medansom gäller för demotsatsen
kanadensiska. Bilden är likartad för granmassaved skillnadenmenÖsterrikegentemot är obetydlig och de tyska massavedsprisema lägre.
Kostnadsuppgiftema för Tyskland är dock något osäkra.
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Skogspolitikens miljöhänsyn5.3

uthålligstuderade länderna måletför alla de ärGemensamt om en
miljömåletmål det primära. Hur uttalat ärvirkesproduktion. Detta är

egentligen fråga uttalat mål ellerdock liksom det ârvarierar ett enomom
miljömedvetandetländer gäller ökar pårestriktion. samtligaFör att ett
konstitutionellatradition har orsaker görpåtagligt sätt. Längst USA men

ikommit gälla fir statsskogama. Särskiltmålet i första hand har attatt
övriga Kanada ökar kraven miljömed-British Columbia i påäven ettmen

snabbt vilket bl.a. kommit till uttryck i denskogsbruk mycketvetet
överenskommelsen Sustainablenyligen undertecknade Forests, A
Överenskommelsen mellanCanadian Commitment. är gjord samtliga

medprovinser huvudelen skogsnäring och övriga organisationersamt av
frivilii överenskommelse legalskoglig anknytning. Dokumentet är utanen g

inspirera till fortsatt arbete för uthålligt kanadensiktvilken skall ettstatus,
skogsbruk.

karaktäriserasskogspolitiska debatten i USA sedan början 1970-Den av
talet allt medborgarkrav ökad miljöhänsyn. Miljörörelsemasstörre påav
ekonomiska och politiska makt har ökat kraftigt sedan dess, parallellt med
fortsatt omflyttning människor från land till stad. situationDagensav
präglas fortsatt förändring skogspolitiken federal mark förpå attav av
tillgodose de urbana väljarnas önskemål rekreationsmark ochmånga om
deras flora- och faunabevarande. Flera de miljölagar harpåsyn av som
antagits vilka inte primärt riktats skogssektom, har fått starktmot
inflytande skogsbruket. tydlig geografisk polarisering i dessapå En syns
frågor, där landsbygden i och i sydöst ställs stadsbygden iväster östermot

den välmående västkusten.och
Tyskland har skydd skog, och artmångfald.mål För attett naturom av
detta mål skall skogsbruket bedrivas möjligt.nå så natumära Detsom

inriktning självföryngring,innebär undvikande kalhyggen,på storamer av
prioritering blandbestånd och framför allt ökad lövträdsinblandning. Tillav
skyddet miljön erosionsskydd i bergsregioner. skallhör Våtmarkerav
också skyddas.

beslut i det danska folketinget har särskildaGenom år 1989 åtgärder
in för bevara och värna de danska skogarna och fir bättresatts att att

tillvarata produktions-, miljövärden.skogens och Genom beslutetnatur-
infördes särskilda regler för bevara vissa iäven skogenatt naturtyper

sjöar, vattendrag, hedar i den utsträckningsåsom dessa intemossar, m.m.
redan är skyddade enligt den danska naturfredningsloven.

Finland har omfattandeI någon debatt skogsbruk och miljöfrå-mer om
inte förekommit. Miljöfrågoma har dock fått betydelse.ökandegor

Finland har i olika sammanhang uttalat skogshushållningeninomatt man
skall fortsätta inriktningen utveckling naturlig skogsvård ochpå mot
förnyelse. har hittills prioriterat biologiskaMan dock skyddet denav
mångfalden huvudsakligen skydd avgränsade och iområdengenom av
andra hand hotadeskydd arter.genom av
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5.4 Lagstiftning

liksomI de studerade europeiska länderna är, i Sverige, lagstiftningen ett
viktigt skogspolitiskt medel. Kanada och USA saknar dock motsvarigheten
till skogsvårdslag.vår viktig förklaringEn till detta är dessa bådaatt
länders statsbildning skiljer sig från flertalet europeiska länders. För
Kanadas del tillkommer dessutom det faktum skogsmar-att merparten av
ken statlig. Tyskland ñnns det federalär I skogsvårdslag i formen av en
ramlag, kompletteras med skilda skogsvårdslagar i varje förbunds-som
land. I USA:s delstater finns det lagar, dock inte nödvändigtvis skogslagar,

reglerar skogsbruket. Kalifornien,I Oregon, Washington, Alaska,som
Nevada, Idaho och Massachusetts miljöskyddslagar privatskogsä-styr t.ex.

vis de skallpå så ansöka och invänta avverkningstillstånd,attgarna om
för skyddaåterväxt, växt- ñsk- och djurliv, markboniteten,svara

estetiska värden och vattenkvaliteten. Några regler hur den kanadensis-om
ka privatskogsägaren sinskall sköta skog finns inte.

Enligt den danska skovloven skall skogen skötas med syfte bådeatt
öka och förbättra skogsproduktionen och tillvarata lanskapsmässiga,att
naturhistoriska och miljövårdande hänsyn hänsyn till friluftslivet. Detsamt
innebär vidare bl.a. skog skall anläggas efter awerkning.att ny

I Finland föreskriver lagen enskilda skogar från år 1928 skogattom
må icke skövlas. föreskriverDen bl.a skog skall anläggas efteratt ny av-
verkning.

franskaDen skogslagen, Code Forestier, beskriver på mark devems
olika reglerna gäller, har för reglerna efterlevs ochattvem som ansvar

har den dömande rätten. Däremot innehåller lagen ingavem som
skötselföreskrifter.

tyska federalaDen skogsvárdslagen och skogsvårdslagen i varje delstat
kan till sina grundprinciper påminnasägas den svenska skogsvårdsla-om

Skogsägarna skall driva skogsbruket uthålligt, sörja fir föryngringgen.
och skötsel bestånden, hänsyn till miljövårdens krav, inklusivetaav
skadebekämpning. Intressant nordiskt perskpektiv är detatt notera attur
i den tyska federala skogsvårdslagen finns inskrivet allemansrätten som
bl.a. tillträde till skogsmark, bär- och svampplockninggaranterar Denetc.
tyska allemansrätten begränsas olikadock på sätt.

5.5 Ekonomiska styrmedel

I Sverige uppgår de statliga direkta bidragen till skogsbruket under
budgetåret 199293 till drygt 100 miljoner kronor fördelat miljonerpå 11
ha privatägd mark eller i genomsnitt 9 krha. Jämfört med de andraca
studerade länderna är detta låg franskaDet stödet iuppgåren summa.
genomsnitt till miljoner77 krha 1 160 FF 15,1 miljoner ha och detca
tyska till krha100 165 miljoner DM6 miljoner ha. FinlandI uppgårca
statsstödet till krha miljoner27 230 FIM miljoner13 ha.ca
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FrankrikeI bildades nationell skogsfond FFN finans-1946. Denen
ieras via avgift alla virkeskonsumerandepå skogsprodukter. Fonden haren
fram till 1980 bidragit till 2 miljoner ha eller nyplanterats.attca ca om-
Villkor och bidragsnivåer varierar kraftigt beroende på ägarkategori,
fastighetsstorlek och åtgärdstyp. vissaFör återväxtåtgärder finns möjlighet

få hela investeringskostnaden täckt Stöd för kooperativ kanatt staten.av
finansieras via liksomFFN stöd till vägbyggande och skogsbrandskydd.
Bildandet kooperativa skogsägarföreningar sätt förbättraett attav ses som
virkesmarknadens funktion.

Under 1980-talet har stödet till plantering minskat successivt till förmån
för framförstöd till allt sågverk och primär träindustri. Deannan senare
formerna stöd i principär inte tillåtna inom EG. Undantag kan dock fåav
förekomma. Framtiden för stödet till den franska träindustrin får därför
betraktas osäker.som

För slutet 1980-talet den genomsnittliga årliga nivån detpåav anges
stöd har finansierats från FFN tilluppgå 700 miljoner FF ca 750som
miljoner SEK. Till denna kan läggas drygt miljoner460 FF casumma

miljoner490 SEK den franska betalade i olika formerstaten utsom av
bidrag till skogsägare.

Även i Tyskland är stöd till skogsbruket betydande. Understatens 1991
anslogs 165 miljoner DM ca 600 miljoner SEK för ändamålet, en
tredubbling sedan 1981. Bidragen lämnas till framför allt privata och
kommunala skogar eller till 6 miljoner ha skogsmark Tysklands 10,7ca av
miljoner ha skogsmark. Stöd lämnas till skogskultur och ungskogsvård, för
förändring icke ståndortsanpassade och svagproducerande bestånd,av
strukturñrbåttring ungbestånd, stamkvistning, skyddsplanteringar ochav
plantering skogsbryn. Bidrag lämnas med högst 40-85% kostnadenav av
beroende på åtgärd och trädslag. Stöd utbetalas vidare med 40-85 % för
föryngring i luckor uppkomna efter skador. Bidrag till kalkning av
skogsmark lämnas med till 80% kostnaden. Skogsbilvägbyggnadupp av
och förbättringar erhållervägar bidrag högst 70% kostnaden.ettav om av
Bidrag till nyplantering lämnasnedlagd åkermark dels med årligtettav
belopp högst krha1 800 i högst 20 år, dels med stöd till anläggningettav

beståndet. Bidrag kan lämnas till skogliga sammanslutningar till bl.a.av
investeringar, rådgivning och viss planläggning.

En lag avsättning till skoglig marknadsföringsfond innebär attom en
skogsägama sågverken avsätter viss del försäljningspriset tillgenom en av

fond. Denna används på olika försätt förbättra avsättningenatten av
virke.

För budgetåret 199192 anslog Finlands riksdag miljoner238 FIM ca
315 miljoner SEK i direkt stöd för olika skogsvårdsåtgärder inom
privatskogsbruket. Samtidigt lånade i syfte 186 miljonerstaten utsamma
FIM ca 245 miljoner SEK. Utöver de angivna anslagen erhåller de
enskilda skogsbruket skattelåttnader för ñrnyelseomrâden och skatteavdrag
för utförd första gallring. Den ekonomiska situationen i Finland har gjort

det statliga stöd hittills har har ifrågasatts.utgåttatt som
Statstödet till de finska skogscentralema och skognämndema, vilka

den svenska skogsvårdsorganisationen,motsvarar uppgick budgetåret
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miljoner 435 miljoner vilket skall jämföras199192 till FIM ca SEK329
svenska budgetåret 199293 tillmed anslaget till den uppgår 310som

användermiljoner kronor. bör dock de finska organisationernaNoteras att
dem.del sin tid till uppdrag skatteförvaltningen pålagtsomen av
tillStatsstödet till det finska skogsforskningsinstitutet, exkl. statsstödet

uppgickuniversiteten för skogsutbildning och viss skogsforskning,
miljoner vilket kanbudgetåret 199192 till 202 miljoner FIM ca 265 SEK

till den skogsvetenskapligajämföras med beräknat statsstöd svenskaett
fakulteten 199293 miljoner kronor.budgetåret 261om

i Danmark regleras i särskild lag,Statligt stöd till skogsbruket en
till fastigheter 50 haskovstötteloven. Stöd privata mindre änärges som

Årskogsvårdsåtgârder. uppgick till cirkaoch olika 1988 stödet 14avser
miljoner miljoner särskilt stöd till lövskogenDEK ca 13 SEK. Ett
beslutades vilket då beräknades till 15 miljoner1989 uppgå DEK året.om

särskild lag i Incentives frånEn USA, Forestry Program FIP 1974
federalt stödprogram fir få privatskogsâgare beskoga tidigareär att attett

icke skogklädd mark, återbeskoga efter avverkning och sköta skogenatt att
skadedjurshärjningar undviks.insekts- och USA harså att svamp-, en

miljoner ha hälftenproduktiv skogsmarksareal på 192 drygt ägsvarav av
privata skogsägare. Jordbruksdepartementet i Washington fördelar

behovmellan delstaterna enligt delstatemas Skogsägarna sökerpengarna .
sedan bidrag. främst markägare med mindre ha fårDet är än 400 som

till 75 % godkända kostnad, dock dollar10 000pengar, upp av max per
omfattar miljonerägare och år. Totalt FIP 40 dollar 215år caca per

miljoner SEK.
lag kallad, Stewardship Incentives Program frånEn SIP 1990annan

administreras i mellan federal- och ochsamverkan delstatsmyndigheter
användas för flera mål vindskydd, uthållig virkespro-nå såsomattavses

duktion, skydd och återupprättande våtmarker, höja vattenkvaliteten,av
förbättra rekreationsmöjlighetema och bevara flora och fauna. Också här
kan till 75 % godkänd kostnad Totalt omfattarersättas. SIP 100upp av ca
miljoner dollar 535 miljoner SEK.år caper

Argriculture conservation från syftarProgram ACO 1936 numera
Årtill omföra jordbruksmark till skog. användes miljoner1990 10.2att

dollar 55 miljoner SEK för dels förbättra ha och delsca 10 000att
nybeskoga 50 ha.000

flesta delstater har flera ekonomiska stöd lämnas tillDe kansom
skogsägare. räntesubventionerade lån kan lämnas frånEtt är Farmerssom

Administration till skogsägare familj skälHome ordbrukare olikaavsom
har lån i Vidaresvårt bank. lämnar många delstater skogs-att ett en
vårdsbidrag till privatskogsågare för förtill 50 % kostnadernaupp av
godkänd åtgärd. Denna bidrag finansieras oftast delstatligatyp av genom

virkesförsäljningenskatter eller skatt från virkesköparen avseendepå
förädlade skogsprodukter.

Kalifornien, har de bidragen, lämnas stöd tillI generösa 90mestsom
% privatskogsägarens kostnader fir skogsförbättringar ochåterväxt,av
biotopvård. Detta finansieras dels skatten, delsprogram genom genom
försäljning virke från delstatssskog delstatsbudgeten.översamtav
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% förfinns skattekredit investeringskostnadenFrån 1980 10om aven
dollarår under plus särskilt avdragåterväxtåtgärder 8 år,max 1000 ett

återväxtutgifter till dollarför 10 000 år.årets upp max per
Ådirekta statsbidrag. avgiftKanada länmas inga andra sidan är denI

betalar för avverkningsrättema mycket låg.industrin Rotnettot uppgårsom
till endast femtedel det svenska. Nuvarande rotvärdenivå, under 10aven

räcker inte för finansiera de ökandeCAD 45 SEK m3,ca attper am-
ñnns inom kanadensiskt skogsbruk.bitioner som

5.6 EG:s skogspolitik

Romfördraget utformades ingen skogspolitik förI medlemslän-gemensam
derna eftersom vissa länder önskade självbestämmande inom denna sektor
både nationellt och regionalt. Sedermera kom skogsfrågoma behandlasatt
i huvudsak del jordbruket och faller för närvarande främst insom en av
under frågor utveckling landsbygden. Vid flera tillfällen harom av
önskemål framförts skapa skogspolitik inom EG,attom en gemensam men
invändningar från framför allt Tyskland och Storbritannien har hindrat

fördetta. Ett skäl skogspolitik inte har utfomiatsnågon äratt gemensam
det inom finnsEG mycket nationella och regionala skillnader bådeatt stora

vad iskogens roll samhället och utvecklingen skogsnäringen samtavser av
i de olika ländernas skogpolitik.

Under harår skogsstrategi börjat utarbetas inomsenare en gemensam
kommissionen främst i samband med den jordbrukspolitiken inom EG.nya
Denna strategi har direkt samband med frågor de strukturella fondernaom

fåroch inte försök skapa skogspolitik ellerett attses som en gemensam
sätta särskilt marknadsorganisation för trävaror. Stategin haratt upp en

med de globala avskogningsproblemengöra och den ökadeattmer
internationella efterfrågan på trävaror EG:s problem inomsamt egna
framför allt jordbrukssektom. Strategin avsedd respekteraär ochatt
komplettera medlemsländernas nationella skogspolitik.

Inom för EG:s övergripande strategi lämnas ekonomiskt stöd tillramen
bl.a. särskilt aktionsprogram för skogen Forestry Action Programme.ett
År följande1992 lämnas belopp i stöd.

70 miljoner 520 miljonerECU ca SEK för utveckla skogsbruksåt-att-
gärder landsbygdenpå kopplade till vissa områden utvalda för regional
utveckling, bl.a. områden i södra Europa, Irland och ipå östra
Tyskland,

miljoner30 ECU ca 220 miljoner för utvecklingSEK skoglig på-
jordbruksmark inom hela EG,

miljoner8 ECU miljonerca 60 SEK för ytterligare skogsskydd--
såtgärder och
1,2 miljoner miljonerECU ca 9 till europeiskt skogsin-SEK ett-
forrnations- och kommunikationssystem.
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EGs allmänna skogliga stöd inom för landsbygdsutvecklingramen
innebär länderna själva skjuter till andel beviljade bidrag.att Dettaen av
har lett till intresset för stödet varit lågt i medlemsländerna. De bidragatt
Frankrike visat intresse för främst deâr ingår i det kalladesåsom
Medelhavsprogrammet.
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6 framtidsbedömningEn

Våra slutsatser

Framtida generationer kommer, vilken användning skogen kommeroavsett
få, beroende de nyttigheter skogarna Skogenatt att ärvara av som ger. en

förnybar nationell tillgång varje generation måste ochvärnaresurs, en som
vårda. Den sedan länge tillämpade principen i vårt land vi skallatt
hushålla med skogstillgångama, utveckla dem för kommande generatio-att

behov samtidigt vi själva kan dra dem kommer enligtnyttaners som av
kommitténs bedömning allt större betydelse i värld där be-en en
folkningen växer.

Skogsnâringen bedöms kommittén även i framtiden komma haattav
betydelse för denå övergripande samhällsmålenstor bl.a.att om

ekonomisk tillväxt, balans i utrikesbetalningama och full sysselsättning.
Inom delar landet kommer näringen även i fortsättningenstora haav en

betydelse fir ekonomi och sysselsättning.stor Virkesförrådets snabba
ökning och möjligheterna väsentligt öka avverkningamaatt utgör, utan att
målet långsiktig uthållig virkesproduktion behöver ifrågasättas,om en en

potential för expansion såväl denstor traditionella skogsindustriellaen av
produktionen uppbyggnad användningsområden.som av nya

De avverkningsberåkningar kommittén initierat visar det årattsom
möjligt m3skuthålligt awerka omkring 95 miljoneratt från ochår medper
slutet l990-talet. skallDetta isättas relation till nuvarande avverkningav

m3skpå 60-70 miljoner år. Virkesförrådet hektar och andelen äldreper per
skog kommer successivt öka. Det finns således, inte förutsätt-att om
ningarna för virkesproduktionen försämras till följd förändringart.ex. av
i miljön, potential för ökat nyttiggörandestor virkestillgångama fören av
både industriell förädling och andra ändamål. Avgörande för expansionen

industrikapaciteten skogsnäringensär även andra potentiellaav men
trâråvaruförbrukande branschers konkurrensförmåga.

Den förväntade efterfrågeutvecklingen, rikligt inhemsk tillgång på
virkesråvara, EES-avtalet och eventuellt framtida svenskt EG-med-ett
lemskap talar efter några års andhämtningspaus, enligt kommitténs
mening, för fortsatt expansion den svenska skogsnäringen. Vidareen av
kan vi förvänta ökning den returfiberbaserade produktionen.oss en av

Den rnarknads- och konkurrentbild fram kort siktpå och dentonarsom
rikliga tillgången på awerkningsmoget virke förväntas leda till fortsatten

prisutveckling på virke under de närmaste åren. En effekt har redansvag
blivit introduktion avståndsrelaterat pris. Sågverken ochett massaindu-av
strin kommer vidare benägenhetstörre förän närvarandeatt välja deatt ut
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kvalitéer bäst lämpar sig ñr deras produktion. tydligareEn pris-som
differentiering för olika virkeskvalitéer därförär förvänta.att

Miljöproblemen har under detta sekel ändrat karaktär från ha varitatt
lokala till bli globala. Det är kommitténs bedömning detta i än högraatt att
grad kommer gälla i framtiden. lång framöverFör tid kan dockatt man
räkna med luftföroreningama kommer problem. Enatt att ett stortvara
temperaturföråndring luftföroreningamatill följd innebär skogseko-attav

förändras. Detta innebär artsammansättningen och trädenssystemet att
naturliga utbredningsområden ändras. Risken för insekter ochangrepp av
andra skadegörare kan komma öka. Luftföroreningama skadar vidareatt
träden direkt barren och bladen och indirektpå försurning pågenom
marken. Markförsumingen hot skogsmarkensär långsiktigaett mot
produktionsfömiåga.

finns förDet risk ökande luftföroreningar leder tillstor att att pro-
blemen med skogsskador förvärras inga motåtgärder in. fallsätts I såom
kommer virkesproduktionen minska. Minskningen kommer troligenatt att

Ävendrabba vissa områden i andra.Europa än Sverige riskerarmer
minskad virkesproduktion. däremotOm lyckas bemästra problemenman
âr det troligt det fortfarande 30-40 år kommer i förhållande tillatt att,om
efterfrågan, finnas tillräcklig fysisk tillgång virkesråvara ipå Europa.

På kort sikt, 5-30 det mycketår, är troligt miljöfrågoma i vidatt
Ävenbemärkelse får fortsatt och växande betydelse. kommittén haren om

den uppfattningen skogen kommer viktigatt merparten attav vara en
råvaruleverantör till den svenska skogsindustrin det troligtär ocksåatt
andra värden kommer invägas än tidigare. Vikten iatt attmer av
framtiden ytterligare öka naturvårdshänsynen vid bedrivande skogsbrukav
kan därför förväntas öka. Det troligt inomär vissa områden,att t.ex.som
nära och skärgårdsöar,tätorter kommer anpassning skeatten av
skogsbruksmetoder och teknik. Samtidigt kan avsättningen mark förav
naturvårdsândamål förväntas öka.

1 Inledning

I detta kapitel kommittén bedömning den framtidapresenterar en av
utvecklingen för den svenska skogsnâringen. Framtidsbedömningen har
gjorts för kommittén underlag fir bedöma vilka skogspolitiskaatt ett attge
mål bör formuleras och vilka skogspolitiska medel tillgripasbörsom som
fir dessa mål.nå Framtidsbedömningen kan även tjäna underlagatt som
för bedöma vilka andra mål och medel de skogspolitiskaänatt rent som
bör tillgripas för nå för Sverige och svensk skogsnäring önskvärdatt en
utveckling.och därigenom försöka åstadkomma positiv utveckling.en

Kommittén vill vidare framhålla framtidsbedömning dennaatt arten av
är förenad med osäkerhet, osäkerhet ökar in ilängrestor en som
framtiden försöker blicka. dilemma eftersomDetta är skogspoliti-ettman
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långsiktigt Samtidigt vid utfominingenken måstemåste vara man
skogspolitiken hänsyn till de aktuella förutsättningar beträffandetaav

ekonomi, kunskaper och värderingar. Kommittén har valt lösa dettaatt
anlägga olika tidsperspektiv.dilemma attgenom

PROBLEMSTÄLLNINGTIDSPERSPEKTIV
Lång sikt år: Behov och tillgång på70-130o av

skog
siktMedellång 30-70 år: Miljöñroreningaro

europeiska virkestill-De
gångarna

siktKort 5-30 år: Miljö och0 natur
Efterfrågan
Renskötseln
Europeiska gemenskapen
Industriell produktion
Ägarstrukturen inom
skogsbruket
Virkesutbud
Skogsnäringens betydel-
se

Genom kunnandet vad kan komma hända i det kortaatt attsomom
perspektivet och därmed osäkerheten i bedömningen mindreär större något

den omfattar denna tidsperiod utförligare för övrigaär äntext som
tidsperioder. Samtidigt bör det påpekas det inte går draatt att upp en
absolut gränslinje mellan de olika tidsperspektiven.

utförligt för kommitténs framtidsbedömning iEtt underlag finns
bilaga 12.

6.2 virkestill-Behovet skog och de svenskaav

i långsiktigt perspektivgångarna ett

Världens skogar viktig detår De central del iutgörnaturresurs.en en
ekologiska innefattar givetvisDetta även de svenska skogarna.systemet.
Den sedan länge tillämpade principen i hushålla medvårt land vi skallatt
skogstillgångama, utveckla dem för kommande generationers behovatt
samtidigt vi själva kan dra dem får allt betydelse istörrenyttasom av en
värld där befolkningen ökar.

Kommittén framtida generationer, vilken användningatt oavsettanser
skogen kommer få, kommer beroende de nyttigheteratt att vara av som
skogarna Skogen förnybar tillgång varjeär nationellger. en resurs, en som
generation ochmåste värna vårda.

De kommittén initierade avverkningsberâkningama visar det ärattav
m3skmöjligt uthålligt omkringawerka 95 miljoner från och medåratt per
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slutet 1990-talet. Detta skall isättas relation till nuvarande awerkningav
m3skpå 60-70 miljoner år. Virkesförrådet hektar och andelen äldreper per

skog kommer successivt öka. finnsDet således, inte förutsätt-att om
ningarna fir virkesproduktionen försämras till följd förändringart.ex. av
i miljön, potential för ökat nyttiggörande virkestillgångamastor etten av
för både industriell förädling och andra ändamål.

6.3 Bedömning på medellång sikt

6.3. 1 Miljöföroreningar

Stora insatser har gjorts under 1970- och 1980-talen för begränsaatt
utsläppen koldioxid och andra växthusgaser. Trots detta koldioxid-ärav
halten i atmosfären 25 % högre än under förindustriell tid. Utan ytterligare
insatser kommer koldioxidutsläppen åter öka i land.vårt En avvecklingatt

kärnkraften inte ersätts med energi baserad förnybarapå råvarorav som
utgör därvid hot. Likaså kommer trañkensett tillväxt leda tillatt en
ökning koldioxidutsläppen inte effektivare avgasrening införs ellerav om
andra drivmedel kommer till användning.

Som framgår bilaga 12, kapitel pekar4 vissa modellstudierav av
klimatet höjning den globala medeltemperaturenmot med 1,5-4,5en av
grader på 30-50 sikt.års jämförelseSom kan nämnas den globalaatt
medeltemperaturen under den istiden bara 5 grader lägresenaste än ivar
dag. Temperaturhöjningen inteväntas bli jämnt fördelad över jordklotet.
En effekt blir i vissa områden blir detatt och i andra områden ökartorrare
nederbörden. höjdEn kan leda tilltemperatur havsytans nivå stiger.att
Dessa förhållanden kan innebära i skogsekosystemen förändrasatt såväl
artsammansättningen trädens naturliga utbredningsområden. Riskensom
för insekter och andra skadegörare kan komma öka.angrepp av att

Ett problem internationell karaktär deär gränsöverskridande luftföro-av
reningama. I sydvästra Sverige skulle tillförseln svavel behöva minskasav
med 75 % och kvävetillförseln med 30-50 % för komma under de s.k.att
kritiska belastningsgränsema. I Sverige har utsläppen svavel reduceratsav
kraftigt under de 20 åren. Det har däremot visatsenaste sig svårare att
begränsa utsläppen kväveoxider från trafiken. Uppemot %90av av
svavelnedfallet och 85-90 % kvävenedfallet över Sverige kommer frånav
andra länder. En begränsning utsläppen i övriga Europa har därför storav
betydelse för Sverige. För lång tid framöver kan enligt denman,
bedömning redovisas i bilaga 12, räkna med luftföroreningamasom att
kommer problem hosatt ett stortvara oss. .Luftföroreningama kan skada träden såväl direkt barrpå och blad som
indirekt försurning marken. Markförsumingen är hotgenom ettav mot
skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga. Sambanden mellan
luftföroreningar, markförhållanden och trädens vitalitet dockär komplice-
rade och inte utredda. Sambandet mellan skogsskador tillväxtned-och
sättning är däremot klarlagt.
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Miljöproblemen har under detta sekel ändrat karaktär från ha varitatt
lokala till bli globala. Detta kommer i än högreatt grad gälla iatt
framtiden.

6.3.2 De europeiska virkestillgångarna på medellång sikt

Under förutsättning stabila politiska och sociala förhållandenatt råder och
luftföroreningar inte nämnvärtatt påverkar virkesproduktionen är det

troligt det fortfarande 30-40 kommeråratt i förhållande tillatt,om
efterfrågan, finnas tillräcklig fysisk tillgång virkesråvarapå inte bara i
Sverige även i Europa även den ekonomiskautan tillväxten fortsätterom
se bilaga 11.

Om däremot luftföroreningama skulle öka under ytterligare ellerett ett
decennier finns det risk för problemenstor med skogsskadorattpar

förvärras. fallI kommerså virkesproduktionen minska. Minskningenatt
Ävenkommer troligen drabba vissa områden i Europaatt än andra.mer

Sverige riskerar minskad virkesproduktion. För Europa helhet blir,som
vid situation denna, troligen efterfrågan på virke liksom hittillsen som
större tillgångarna.än

Begränsningar luftföroreningama bedöms kommittén få avgörandeav av
betydelse för skogstillgångarnas framtida utveckling. Omfattande
skogsskador kan komma påverka förhållandetatt på Europas virkesmar-
knad. Vilka konsekvenser detta får för skogshushållning, ochuttag
skogsskötsel frågaär olika generationers ekonomiskaen om resurser,
värderingar och politiska avvägningar.

6.4 Kortsiktiga bedömningar

6.4.1 Miljö och natur

På kort sikt, 5-30 år, kommer miljöfrågoma i vid bemärkelse globalt,-
Ävenregionalt och lokalt få fortsatt och växande betydelse.en om-

kommittén har den uppfattningen skogen kommeratt merparten attav vara
viktig råvaruleverantör till den svenska skogsindustrin så bedömer vien

det troligt också andra värden invägsatt än tidigare.som mer
Människors skogenpå del i det ekologiska väntassyn systemetsom en

ytterligare. Kravenaccentueras på bevarad biologisk mångfald bliren
troligen starkare. Detta leder bl.a. till ökade reservatsavsättningar av
skogsområden. I bilaga 10, kapitel redovisas7 specialanalysen om
effekterna reservatsavsåttningar. Det är dessutom troligt skogensav att
betydelse för naturupplevelser, rekreation och turism kommer bliatt

Önskemålenstörre, särskilt i landets tätbefolkade delar.mera ettom
bevarande fjällområden kust- och skärgårdsouirågensamt kan väntasav
bestå.

fortsattEn anpassning skogsbruksmetodema med hänsyn tillav
Ökatnaturvärden krav kan väntas. kunnande de biologiska för-om
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utbildning arbetskraften kommerytterligarehållandena attsamt av
blieffekt ökad naturvârdshänsyn kanförändring. Enunderlätta denna av

kapitelbilaga 6för skogsbruket och I 10,ökade kostnader staten.
skötselmetoder.specialanalyser alternativakommitténsredovisas omen av

god tillgång virke förförändringar bör det finnas pådessaTrots
form. Virkesproduktionen kan kommaskogsindustriell förädling i någon

ochsaknar speciella naturvärdenintensiv i områdenbliatt somsommer
industrin i områden med naturvärden.avstånd till änhar korta stora

utveckling6.4.2 Teknisk

utságade virkesstycken, medstockar ochVid sågning väntas 10-20 årom
storlek, antal och placering,bl.a. kvistars och sprickorsavseende pá typ,

hastigheter bilaga Försâgnings-automatiskt och vid höga 9.bli bedömda
själva troligen blirutvecklas grundkonceptettekniken kommer ävenatt om

torkningen kan däremot blidet Tekniken väntasatt styrasamma.
Även energisyn-förbättras, inte minst frånutvecklad. torkama kommer att

starkt.limtyper och lirrmingstekniken utvecklas mycketpunkt. Olika
teknikdel bedömare påoch pappersbrukenFör attanser en nymassa-

innebära minskad känslighet för fiberegen-sikt kommer10-20 års att en
fommingsteknik åstadkom-Med kommer kunnaskaper bilaga 8. manny

formation från relativt långamed förhållandevis god ävenettma papper
möjligt ytbehandlafibrer. ytbehandlingsteknik kommer göra detNy att att

formation och ytslutenhet. pressnings-inte har god Nyäven såpapper som
det möjligt sluta hos bättreoch kalandreringsteknik gör att ytan papperet

det möjligtföre bestrykningen. Papperskemin kommer göra uppnåatt att
producerade från korta fibrer.dragstyrka och styvhet hos Frånpapper

dock troligt detta kommer hakostnadssynpunkt är det att att enpapper
långa fibrer.nackdel jämfört med baseratpapper

pressnings- och torkningsteknik kommastarka kanFör attnypapper
med helt egenskaper och väsentligtinnebära tillverkaratt papper nyaman
möjligheter utnyttja iförbättrad styrka. Detta öppnar att pappersmassa

kanske kemi-mekanisk barrved.högre utbyten och t.o.m. avmassa
minskat behov vedrâvara vid oförändradKonsekvensen blir ett av

produktion.
samformning bli viktig teknik försikt kan treskikts15-20 årsPâ en

utnyttja fibermaterial frånSverige den erbjuder möjligheteratt attgenom
och kortarebarrved bästa tänkbara De grövre någotsvensk på sätt.

rnittskiktet, antingen fraktion kemiskfibrerna utnyttjas fâ i som en av en
utnyttjas lövvedsmassa,kemi-mekanisk I ytskikteteller massa.massa som

sulfatmassa björk eller eller kemi-mekaniskantingen asp, massa av aspav
barrsulfat. Fyllmedel kommertillsammans med bra arrneringsmassa aven

samtliga skikt.ingå iatt
blirprocessteknik medför det i ökad utsträckningFramtidens att

valet fibrer.produktkraven och inte processkraven Pro-styrsom av
innebära ökade möjlighetercessutvecklingen kommer attt.o.m. att
fibrer. fiberegenskaperuppfylla produktkraven med olika Massanstyper av

betydelse förtroligen framgentkommer dock även att storvara av
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kvalitet och pris. Det är möjligt fiber frånpapperets ettårsgrödor,att t.ex.
rörflen och elefantgräs får genombrott, åtminstone i vissa länder.ett

Framtidens massafabriker kommer inte använda klor för blekningatt
och kommer dessutom ha lågaså utsläpp till luft ochatt vatten att
effekterna i miljön blir biologiskt acceptabla.

6.4.3 Efterfrågan

Av störst betydelse för den svenska skogsnäringen är europamarknaden.
Kommittén delar flertalet prognosmakares uppfattning förbrukningenatt

och kartong på denna marknad kommer fortsätta ökaav papper att att
under 1990-talet medan förbrukningsökningen fir de sågade trävaroma är

osäker. Denna efterfrågeutveckling både ekonomiska faktorerstyrsmer av
och befolkningsutvecklingen. En anledning till den väntade svaga
ñrbrukningsökningen för de sågade trävaroma är fortlöpande sub-en
stitution till andra material.

En alternativ efterfrågebedömning för sågade trävaror år branschensatt
pågående satsningar på marknadsföring forskning och utvecklingsamt

Ändradeleder till ökade marknadsandelar subsitutenspå bekostnad.
konsumentattityder till fördel fir det nordiska virket kan kommaäven att
få inverkan efterfrågeutvecklingen.på Vidare bidraren gynnsam
återuppbyggnaden i östra Europa och allt högre virkespriser i Kanada till

minska trycket denpå västeuropeiskaatt marknaden för sågade trävaror.
alternativEn efterfrågebedömning är även förbrukningenatt av papper

och kartong kortpå sikt kommer påverkas konsumentkravetatt påav
sparsamhet vid resursanvändning, bl.a. vid utnyttjande virkesråvaran.av
På längre sikt kan dator- och kommunikationstekniken få betydelse för
efterfrågeutvecklingen. Om omfattande invandring från andra världs-en
delar till Europa kommer ske kan detta bidra till förbrukningsökningen.att
Troligtvis kommer befolkningstillväxt, ekonomisk utveckling, trä som en
förnybar och kvalitén de svenska virkesfibrema leda tillresurs att en

efterfrågeutveckling under nästa sekel.gynnsam
Utvecklingen i östra Europa bedöms ha stimulerande effekt påen

förbrukningen skogsindustriella produkter. Den inhemska förbruknings-av
ökningen för sågade trävaror minskar också utbudet denpå västeuropeiska

Östramarknaden. Europa utgör samtidigt potentiell marknad fören ny
svensk skogsindustri.

Efterfrågeutvecklingen i andra Världsdelar än Europa bådeär direktav
och indirekt betydelse för den svenska skogsnäringen. Direkt därför att
ökad förbrukning, i arabländema, ökadet.ex. exportmöjligheter förger
svensk skogsindustri, indirekt eftersom exporttrycket på europamarknaden
minskar. En allmän bedömning är efterfrågan depå skogsindustriellaatt
produkterna i andra delar världen än Europa och Nordamerika kommerav

öka relativt snabbare.att Kommittén delar dennasett bedömning.
Potentialen för ökad användning trädbränslen i kommunernas värme-av

och kraftvärmeverk i Sverige bedöms betydande. Efterfrågein-vara
citamenten under 1990-talet för väsentligt ökad användning inomen
kraftvårmesektom dock beroende bl.a. på låga elpriser.anses vara svaga
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Den faktiska framtida utbyggnaden beror framför allt vilken energi-,på
bedrivas.miljö- och skattepolitik kommer Kommittén detatt ansersom

trädbränslen ökar framförtroligt användningen under 1990-talet, alltatt av
för storskalig användning för produktionvärmeproduktion. En iav
kraftvärmeverk och eventuellt kondensverk blir dock knappast aktuelläven
förrän betydligt senare.

Skogamas energipotential mycket bilaga kapitel 5.är 10, Destor
energimängdema finns i form stamved, och barr. allstörsta Omav grenar

stamved i den awerkningsökning möjlig i slutet 1990-taletärsom av
utnyttjas fir energiändamål får årligt energitillskott på 40ettman ca
terawattimmar. rötskadade veden skulle kunna terawattimmar.Den 3-5ge

Grenar och barr i hela den möjliga avverkningen i slutet 1990-taletav
innehåller 70 terawattimmar. Det är emellertid tveksamt ochca om grenar
barr hänsyn till markens långsiktiga produktionsförmâga kan föras bortav

Ävenfrån skogen. detta skulle möjligt de tekniska ochärom vara
ekonomiska begränsningarna för utnyttjande betydande. delEnett stor av
barken det avverkade virket utnyttjaspå redan och tillskottet från en
awerkningsökning blir marginell. Toppama exklusive och barkgrenar ger
förhållandevis energimängder.små

Användningen vedråvaran för framställning kemiska produkterav av
bedöms för de kommandeäven 10-20 åren mycket marginellvara av
ekonomisk betydelse.

6.4.4 Renskötseln

Risken fir konflikter mellan skogsbruket och renskötselns krav på
omfattande och extensiv markanvändning kan komma minska någotatt om

mindre intensivt skogsbruk bedrivs följd de virkestill-ett storasom en av
gångarna.

6.4.5 Europeiska gemenskapen

utvecklingDen sker den europeiskaEG, gemenskapen, ledaväntassom av
till snabbare ekonomisk tillväxt. Detta betydelse inte minstär storen av
för Sverige utrikeshandel till %80-85 går till EG.vars

s.k. inreEG:s marknad bl.a. leda till bättreväntas resursallokeringen
och därmed ökat kapacitetsutnyttjande. Medlemsländema kan väntas
genomföra eller med varandra koordinerade marknads-gemensamma
reformer. Gemenskapens konkurrenskraft kommer följd härav attsom en
ñrbättras. leder till ökade marknadsandelarDet både inom och EG.utom
Innebörden EES-avtalet är Sverige blir delaktig i europeiskadenattav
integrationens fördelar.

6.4.6 Industriell produktion

Under de nännaste åren kommer inte omfattandenågon uppbyggnadmer
den skogsindustriella kapaciteten ske i Sverige. finns fleraDetattav



SOU 1992:76 115

förklaringar Ökadtill denna bedömning. returfiberanvåndning och
miljölagstiftning returfiberanvândning dämpar ökningstaktenom i
fårskñberproduktionen. Tillkomsten nya exportlånder med lågkost-av
nadsprofil påverkar också investeringsbesluten. En önskan lokaliseringom
nära marknaden vid produktion vidareförädlade och konsumentoriente-av
rade produkter inverkar även den negativt på besluten lokaliseringom en

framtida kapacitet till Sverige. Den väntadeav efterfrågeutvecklingen,ny
riklig inhemsk tillgång på virkesråvara EES-avtalet ochsamt eventuelltett
framtida svenskt EG-medlemskap talar dock, efter några års andhämtnings-

för fortsatt expansion den svenska skogsnäringen.paus, en Vidare kanav
vi vänta ökning den returfiberbaserade produktionen.oss en av

En kapacitetsökning i Sverige på och kartongsidan med börjanpappers-
under hälften 1990-talet bedöms sålundasenare trolig.av Dennasom
kommer troligen i första hand bestruknaatt kartong och fluff.avse papper,
Detta kommer leda till produktionskapacitetenatt att för trähaltiga massor
ökar. Produktion kemi-mekanisk tillsammans med fluffav ellermassa
kartong är intressant kombination.t.ex. en

Vad massakapaciteten beträffar är det troligt, bl.a. följd ettsom en av
eventuellt svenska medlemskap i EG, svenska elleratt utländska investera-

kan komma lokalisera ellerattre massafabrikerett till Götaland dären par
det finns riklig tillgång på Den tekniska utvecklingen och den kvalitégran.

finns hos den svenska fibern talar försom utbyggnad kapaciteten fören av
långñbrig sulfatmassa.

En fortlöpande trimning sker samtidigt befintliga massalinjer. Detav
leder till successiv relativt marginell ökningen produktionskapaci-men av

för dessa.teten Samtidigt kommer kapacitet dock För-att utrangeras.
brukningen tårskfiber kan dessutom väntas minskaav under de kommande
5-10 åren följd ökad returfiberanvåndning.som en av

En ökning den svenska sågverksproduktionen förutsätterav kraftfulla
och framgångsrika marknadssatsningar och förändring företagsstruk-en av

Utgåendeturen. från träets egenskaper, givna i skogen, krävs det ett
ständigt samspel mellan marknad, produktion, teknik och skogsbmk.

Strukturomvandligen inom skivindustrin har gått snabbt under de senaste
åren. Produktionen både träfiberskivor och spånskivor bedömsav komma

fortsätta minskaatt underatt 1990-talet iän långsammare takt än underom
1970- och 1980-talen.

En omfattande nationell och internationell omstrukturering av massa-
och pappersindustrin skedde under 1980-talet. Under 1990-talet kommer
troligen Ävenfortsatt internationalisering ske.en att omstruktureringenom

sågverksnåringen inte kommerav att omfattning förvara av samma som
och pappersföretagen är det troligtmassa- 1990-talet kommeratt att

medföra strukturförändringar. Påpekas bör den historiska och framtidaatt
utvecklingen för enskilt företag ellerett fabriksenhet kan awikaen
påtaglig från branschgenomsnittet både i positiv och negativ bemärkelse.
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Ägarstrukturen skogsbruketinom6.4.7

relativtvaritharfysiska markägareochmellan juridiskaFördelningen
kommitténsenligt1900-talet. Det är,delenstabil under större av

framtiden.gälla förävendetta kommertroligtuppfattning, attatt
ägarintressenprivatautförsäljning tillochbolagiseringDomänverkets

fysiskaochjuridiskafördelningen mellanpåverkainte nämnvärtväntas
säljerutsträckningvissskogsbolagen iinte uteslutakanManägare. att

förändrakommamärkbartdettaheller väntasskogsmark. Inte att
och fysiska ägare.juridiskamellanfördelningen

ägarstrukturenenskildaden privata,harde fysiska ägarnaBland
Detta inneburitharsedan 1950-talet.förändringar attundergått stora

medkombinationibrukar sin skogenskilda skogsägareandelen som
minskatsuccessivtdominerandevarit den ägargrupperfrån hajordbruk att

ägdaenskilt35 % dentill1990-talet uppgåbörjanför iatt avcaav
utveckling kommerdennabedömningkommitténsskogsarealen. ärDet att

omstruktureringföljd denförstärkasfortsätta ochatt somavsom en
medenheter170.000-175 .000totalt antaljordbruket genomgår. Av ett om

bedrivs ijordbrukgårdar därsekelskiftet kanha skog vid5änmer
enheter35.000endastskogsbruk komma utgörakombination med att ca.

bl.a.specialanalysredovisaskapitel 8%. bilaga 10,eller 20 I omenca.
åkermark.beskogning av

skillnadtydligareinnebär änägarstrukturenförändringDenna enav
andra sidan.denskog och ägande åbrukandetmellan sidanå avena
från skogensbasinkomstinte få sinkommerMajoriteten Skogsägarna attav

driftsinkomster.
decenniumdettaallt underkommerenskilda skogsägama attDe mer

ekonomisk situation,bl.a. vadheterogenitetutmärkas sin avserav
och fler skogsäga-social miljö. Alltutbildningi skogsbruket,egeninsatser

och erfarenhettraditionfastigheten och saknarvuxithar inte på avuppre
och be-målsättningkonsekvenser förfår bl.a.skogsbrukande. Detta

awerkning.skogsskötsel ochpåverkarslutssituation vilket i sin tur
framtiden kommeriflertalet skogsägare ävenKommittén dock attattanser

fastigheten oftast utgör.vårda detochvärna somarv

6.4.8 Virkesmarknaden

kärmeteck-delar landet kommabedöms förVirkesmarknaden attstora av
efterfrågan.tilli förhållandepotentiellt utbud virkepåstortettnas av

leveran-industrins valprisbildningobalans påverkar såvälDenna avsom
låtitkommitténawerkningsberäkningarredovisas debilaga 10tör. I som

konsekvensernaredovisaskapitelspecialanalys bilaga 10, 9ñretaga. I en
kommandeunder deawerkningsnivåskogstillståndet oförändradFör av en

30 åren.
konjunkturenmedhittills varieraVirkespriset kommer att mensom

ochl990-talet. Massa-sjunker underdet reala Virkesprisettrenden är att
prissätt-ändraönskarhar dessutom låtit förståpappersindustrin att man
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för närvarande blir värde-utsträckning ändet i störreningssystemet så att
Även värderela-sågverken intresseradeäravståndsrelaterat.och av en mer

terad prissättning.
såväl sågverkenvirke blirriklig tillgång påeffektEn att somav

benägenhet välja de kvalitéerha störremassaindustrin kommer att utatt
prisdifferentieringprodukter. tydligaresig för deras Enbäst lämparsom

utveckligenmed den tekniskai ocholika vikeskvalitéer är väntafir att att
för ökad användningurval. Utrymmetmöjliggör ett avnoggrannare

energiändamål ökar därigenom.firrundvirke
fibem ocheffektivare utnyttjandeoch sortering,urvalBättre av

ökad mekaniseringförbättringarytterligare transportsystemet samt avav
kostnadsbesparingar irelativt betydandeleda tillskogsarbetet väntas

1990-talet.virkeshanteringen under
påverka i första hand gallringamaspris kommeravståndsrelateratEtt att

ytterligareslutavverkningama. Enlönsamheten hoslönsamhet ävenmen
inland, Svealandfrån delar Norrlandsmassavedsleveransereffekt är att av

lokalamindre lönsamma för skogsägaren. DenGötaland bliroch centrala
variera med bl.a. kon-liksom hittills,kommer,lönsamheten är att

storlekfaktorer avverkningspostensBetydelsen sådanajunkturen. somav
leveranstidpunkt ochavverkningskostnad, vägstandardoch kvalitet, samt

öka.leveranssäkerhet kan samtidigt väntas
timmer för massaved på grundTransportavstånden kortare för änär av

skillnadkan bli accentueradspridda sturktur. Följdensågverkens en mer
virkesmarknaden. Flispriset,regionala ärmellan den lokala och som av

massaveds-ekonomi, kan dock följaför sågverkens väntasbetydelsestor
priset.

fir virke blir fastig-förändrat prissättningssystemeffektEn attettav
ligger långt från denfalla inom områdenhetsprisema kan väntas som

sysselsättningen inom dessaeffektvirkesköpande industrin. En är attannan
föreffekt lägre lönsamhetminskar. Ytterligare ärområden atten en

intresse för skogsvårdsin-påverka skogsägarensskogsbruket kan väntas
konfliktenpåverkas positivt i den meningenvesteringar. Naturvården att

ochinom vissa områden kommer minskaskogsmarkens användning attom
samhällsstödekonomiskanegativt i meningen detden utanutrymmetatt

avverkningsmetoder kannaturanpassade skötsel- ochför kostsamma och
bli litet.

6.4.9 Skogsnäringens betydelse

för deframtiden ha betydelse näSkogsnäringen bedöms föräven attstor
tillväxt, balans ibl.a. ekonomiskövergripande samhällsmålen om

Skogsnäring-full sysselsättning och regional balans.utrikesbetalningama,
minskabedöms komma fortsättabetydelse för sysselsättningen attattens
såvälproduktivitetsutveckling inomföljd fortsatt starken av ensom

utbyggnad dockskogsbruket. Potentialen för ärindustrin stor.ensom
för fortsattnödvändig förutsättningProduktivitetsutvecklingen är enen

tillskogsnäring, vilken bidrarkonkurrenskraftig svenskinternationellt
landet bedömsvälståndsuppbyggnad. delarlandets fortsatta Inom stora av
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näringen även i fortsättning komma ha betydelse firatt ekonomistoren
och sysselsättning.

Vikesförrådets snabba ökning och möjligheterna väsentligt ökaatt
awerkningama utgör, målet långsiktigutan att uthållig virkespro-om en
duktion behöver ifrågasättas, potential firstor expansion såvälen en av
den traditionella skogsindustriella produktionen uppbyggnadsom av nya
användningsområden.

6.5 Möjligheter och problem

Den framtidsbedömning kommittén har gjort omfattar brett områdesom ett
alltifrån det ekologiska och skogsproduktionensystemet till skogsindustriell
förädling och avsâttningsmarknader. dettaI avslutande avsnitt, har tillsom
syfte peka möjligheterpå ochatt problem inom kommitténs ansvarsom-
råde, är det i första hand den del skogsnäringen utgörsav som av
skogsmarken, skogen och skogsbruket bildar utgångspunkt. Desom
områden behandlas i förstaär hand det ökande virkesförrådet,som
skogsbrukets lönsamhet, naturvårdshänsyn nedsatt vitalitet.samt

Den ökande avverkningspotentialen utgör möjlighet för fortsatten
expansion den svenska skogsnåringen. Avgörande för expansionav en av
industrikapaciteten är skogsnäringens konkurrensförmåga. Rikliga
tillgångar virkepå i framför allt södra och mellersta Sverige möjlig-ger
heter även för användning skogsproduktionen, basannan t.ex.av som en
för energiproduktionen. Vidare rikliga tillgångar virkesråvarapå ökadeger
möjligheter avsätta mark föratt naturvårdsändamål.

Den marknads- och konkurrentbild fram för åtminstonetonarsom en
del 1990-talet leder, tillsammansstor med den rikliga fysiska tillgångenav
awerkningsmogen skog, troligen till prisutveckling underen svag

denna period. Kraven på ökad naturvårdshänsyn gör det nödvändigt att
både genrellt och inom vissa områden, nära tätorter ocht.ex. påsom
skärgårdsöar, skogsbruksmetoder och teknik. Detta kan leda tillanpassa
ökade kostnader för avverkning och föryngring.

Ett sänkt vid avverkning kan till följdnetto bl.a. avståndsrelateratettav
pris leda till rad olika problem. Investeringar i skogsvård kan kommaen

minska. Detta kommeratt uttalat i vissa delaratt landet iänvara mer av
andra. En minskad intensitet i skogsbruket kan medföra allvarliga
sysselsättningsproblem i vissa skogsbygder. Den fortgående och av
ekonomiska skäl nödvändiga rationaliseringen bidrar också till minskaatt
sysselsättningen inom skogsbruket.

Önskemålet uthålligt bedrivet skogsbrukett kan inte begränsas tillom
enbart omfatta virkesproduktionenatt måste i vid bemärkelseutan gälla

hela ekosystemet. Vikten i framtiden ytterligare ökaatt naturvårdshän-av
vid bedrivande skogsbruk kommer därförsynen öka.av att

Inom vissa delar Sverige förekommer omfattande nedsatt vitalitet ochav
tillväxt Sverige jämförttrots medatt delar Europa är relativtstora av
förskonat. Det finns risker för dessa problem kommeratt öka ochatt
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hota industrinsskogsekologiska ochdetdärmed rubba balansen i systemet
resursbas.långsiktiga
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Förslag till framtida skogspolitik

7 Några särskilda utgångspunkter

Särskilt7.1 miljömål för skogsbruketettom

iVåra slutsatser förslagoch

Kommittén i detta avsnitt förslag till utformningen miljömål förettger av
skogbruket. Vi pekar inledningsvis alternativapå sätt skydda skogsrni-att
ljön. Dessa alternativ är

Skog fir1 produktion firoch och miljöskydd areelltnatur- separeras
avsättningar stora naturreservat,genom av

2 Skogen brukas med olika intensitet med hänsyn till markens pro-
duktionsförmåga och avstånd till fabriker och marknad,
3 Skogen brukas med sikte på hög produktion och god ochnatur-
miljöhänsyn helaöver skogsmarksarealen.

Ett miljömål för skogsbruket bör enligt kommitténs mening utformas
enligt alternativ 3 eftersträvatså miljöskyddatt uppnås samtidigt som

Ävenskogens produktion ekonomiskt skall kunna nyttiggöras. detta
alternativ kräver avsättningar nationalparker och inaturreservatav men
långt mindre utsträckning vad blirän fallet skyddet naturvärde-som om av

främst skall grundas på markavsättningar enligt alternativna
Kommittén betonar vi människor för vår vällevnadatt ävenmen

överlevnad är i behov förnybara produkterstort den areellaav som
biologiska produktionen förser med. Vi understryker också denattoss
skogspolitik vi har bedrivit i landet har lett till skogstillstånd medett en
hög virkesproducerande förmåga samtidigt möjligheterna attsom
ytterligare öka produktionen är goda. När det gäller rniljöfrågoma anger
vi den förda skogspolitiken inte haratt varit lika lyckosam. Således har ett
antal växt- och djurarter och antal utrotningshotadeutrotats ärett stort
samtidigt tillgången på och urskogar kraftigt harnatur- reducerats.som

Vi konstaterar i skogsbruk det svenska inteatt ett alla ochartersom
kan klaras ständigt och helanaturtyper över arealen.

Kommittén antal principer för nationellt miljömål.ett Skogenettanger
skall brukas så att

produktionsförmåganaturresursens långsiktigt bibehålls,-
växt- och djurarter fortbestånd säkerställs,samt naturtypers-
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hotade och skyddas,naturtyperarter-
naturvärden skyddas eller skapas områden lämnas förunika attgenom-

fri utveckling.
kunna det föreslagna miljömålet pekar vi vissaFör uppnå påatt av oss

ñrutsättrlingar. Utnyttjandet skogen innebär de från naturvårdssyn-attav
viktiga element karaktäristiska för naturskogen försvinner.punkt som var

Träden blir således varken gamla eller dör platsen död ved kanpå så att
därförbildas. Skog med gamla träd skapas exempelvismåste på sättannat

avsättningar till bättre beaktande helaEtt över denreservat.genom
skogsbrukade arealen de krav ställs för biologisk mångfald ärav som en

enligt mening effektivare naturvård. kan kombinerasdock vår Dettaen
med avsättningar till och avsättningar från skogägamas sida.reservat

möjlighetenHärtill kommer på genomtänkt använda olikasättatt ett
skogsskötselmetoder fir öka variationen i skogen.att

Kommittén trakthyggesbruk skogsskötselmetodärattanser en som
väl i den boreala barrskogen där frekventa kraftiga störningar alltidpassar

förekommit. Speciellt tilltalande trakthyggesbruk med frötrâdsynes vara
biologisktinom områden där detta lämpligt. Trakthyggesbruket kanär

varieras lämpliga val hyggesstorlekar och trädslagsammansätt-genom av
ningar. Metoder innebär undviker kalhuggning kanattsom man vara
speciellt intressanta inom områden i naturskog skulle präglassom en av
långa skogliga kontinuiteter.

Enligt kommitténs uppfattning torde det vid beslut miljömål förett om
svenskt skogsbruk nödvändigt med när det gäller följandevara en samsyn
viktiga förutsättningar angående nyttjandet skogen,av
den svenska skogens produktionsförmåga skall brukas långsiktigt,-

ansvarsfullt och med sikte god ekonomisk avskastning firpå skogsägare
och samhälle,

långsiktigt bruk skogen måste ske i överensstämmelse medett av-
naturgivna biologiska förutsättning,

brukasnär skog påverkas dess naturliga dynamik och utveckling,-
förekomst död ved och gamla träd viktiga naturskogär element iav en-

starkt reduceras eller inte alls finns i brukad skog,som en
sådana kvaliteter i skogen finns endast inom områden skogenav som-

karaktäriseras lång kontinuitet eller inom områden lämnas för friav som
utveckling. Avsättningen i regi därförmåste ökas,reservat statensav
skogsägaren har för hänsynmed till förutsättningarna sökaett attansvar-

eller åtminstone bibehålla diversiteten och den biologiska mång-gynna
falden vid skogens bmkande.

7.1.1 Bakgrund

Den svenska skogspolitiken karaktäriseras ständig strävan attav en
förbättra skogshushållningen och skogstillståndet i landet. Sådana tankar
och behov låg bakom inrättandet Skogsinstitutet 1828, bakom flertalettav
utredningar under 1800-talets hälft, bakom tillkomsten förstavårsenare av
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skogsvårdslag 1903 och de skogsvårdslagar denna bakomersatt samtsom
olika åtgärder för stöd och stimulans till aktivare skogsbrukandeett med
allt högre produktion och virkesförråd mål. byggaAtt skogskapi-som upp
talet och inte förbruka det även vägledande under den trakthyggesepokvar

inleddes efter det andra världskriget och sedan desssom domineratsom
i svenskt skogsbruk. Ett de viktigaste inslagen i 1979 års skogspolitiskaav
beslut tillförsäkra landets skogsindustrieratt säker råvaruñrsörj-var en
ning. Vid den tidpunkten ännu farhågorna fir framtida virkessvackavar en

aktuella, vilket naturligtvisytterst påverkade beslutet.
Under 1900-talet har den andel landarealvår är skogbevuxenav som

Ökat liksom den årliga tillväxten och virkesförrådet. I dag uppgår den
årliga tillväxten i våra skogar till cirka 100 milj. m3sk medan det årliga

ligger omkring 70 milj.uttaget m3sk. Från den första riksskogstaxeringen
1923-1926 fram till idag har den totala virkesvolymen i våra skogar ökat
med miljard m3sk eller från till1,8 2,8 miljarder m3sk.en ca ca

Den kommittén initierade avverkningsberäkningama visarav medatt en
framtida avverkning på 5-10 miljoner m3sk över dagens nivå kommer
virkesförrådet i Sveriges skogar under den närmaste 40-årsperioden att
stiga till över 4 miljarder m3sk.

Det finns även möjligheter till betydande ökning skogsproduktio-en av
Omställningen jordbruket innebär omfattandenen. arealer framatt tillav

sekelskiftet friställs för skogsbruk. Det är förbättrad skogsskötsel i
kombination med utnyttjasallt större delaratt vår mark för skogspro-av
duktion har den ökning tillväxtengett har redovisats.som av som

Nya forskningsrön inom skogsskötsel, genetik och bioteknik skapar
möjligheter till ytterligare ökad produktion.

miljöskälAv ökar i hela den industrialiserade världen kravennu att
kunna återanvända produkter återvinna ochsamt recirkulera de råvaror
produkterna innehåller. Som exempel kan nämnasett behovet tillföraatt att

fiber vid framställning tidningspapperny sjunka till tredjedelantasav en
vad krävs återvinning.utanav som
De virkesförråden vistora har, de möjligheterna till ökadstoranumera

avverkning innebär utmaning för svensk skogsnäring ären större änsom
på länge. De värdefulla skogstillgångamastora till effektivtettmanar
resursutnyttjande till fromma både för skogsågarens ekonomi och för
landets bästa. Samtidigt hotas våra skogar luftföroreningar. Kunskaper-av

miljön har ökat och behovet varsamhetna om med ärnaturenav numera
självklarhet. För framtiden är det nödvändigten denna varsamhetatt

kommer till uttryck skildapå sätt i skogsbruk.vårt Förutsättningarna för
detta kan sägas bättre än någonsin med hänsyn tillvara vad här har
framhållits skogstillgångamas tillstånd.om

7.1.2 Skogen och miljön

Sveriges internationella överenskommelser miljöfrågorrör finns bl.a.som
i följande konventioner.

Konvention våtmarker internationell betydelse iom synnerhet såsomav-
sölivmiljö för våtmarksfåglar, 1975:76.
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derasvilda djur ochskydd europeiska växterKonvention samtom av-
sönaturliga miljö, 1983:30.

SÖflyttande djur, 1983:37.skyddKonvention om av-
framhålls de ländertill dessa konventionerinledningamaI att som

bl.a.vissa övergripande principer,erkänner sig tillundertecknat dem
ñljande.

ömsesidiga beroendehennes miljösmänniskans ochde erkänner av-
varandra,

grundläggande ekologiska betydelsevåtmarkemasde beaktar som-
ochoch miljöer för säregen växt-förregulatorer vattensystem ensom

våtmarksfåglar,djurvärld och särskilt för
mycketvåtmarkema utgörde övertygandeär stortatt en resurs avom-

förlustvetenskapligt och rekreativt värde, vilkaskulturellt,ekonomiskt,
oersättlig,vore

arvedelnaturligvilda djur och växter utgörde erkärmer att aven-
rekreationsmässigt, ekonomiskt ochvetenskapligt, kulturellt,estetiskt,

och till kommandebevaras överlämnasinneboende värde, måstesom
generationer,

gällerbetydelse då deterkärmer vilda djurs och växtersde attstora upp--
rätthålla biologisk balans,

inaturlig miljö viktig delbevarandet ärde medvetnaär att av enom-
bevarandet vilda djur och växter,skyddandet och av

för jordens naturtill-varje generationde medvetnaär att ansvararom-
skyldig säkerställakommande generationer och ärförgångar attatt

med förstånd.och, det utnyttjas, användsdetta bevaras närarv
överenskommel-följs deprincipiella ställningstaganden sedanDessa av

förbinder sig vidta.de fördragsslutande ländernaåtgärder attser somom
från olikaklart hela tiden utgårDet framgår dock att naturresurseratt man

förbrukas.innebär de intebrukas, sättskall kunna på attett sommen
de väcktinom miljöområdet, åreninternationella arbeteDet senastesom

framtid. harVår Denuppmärksamhet är rapportenstor gemensamma
utveckling under ordföran-Världskommissionen för miljö ochutarbetats av

från begreppetHarlem Brundtland. Rapporten utgårdeskap Groav
utveckling kortfattatutveckling. Med hållbarhållbar ut-enmenas

ellerbegränsaförsöker dagens anspråkveckling möta attutansom
lyckas med detframtidens behov. Förinskränka möjlgihetema möta attatt

förattityder till och målsättningardjupgående förändringar ikrävs
miljöpolitiken.

förutsättning firgrundläggandeKommissionen anför vidare attatt en
inte hotar deutvecklingsskede hållbart detkunna beteckna är attett som

hotafår alltså inteallt liv jorden bygger på. Detnaturliga påsystem som
nuvarande utvecklingorganismema.atmosfären, jordama och Vårvattnet,

antalet Förlustenekosystemen och decimeratenderar arter.att utarma av
generatio-utsträckning begränsa kommandedjur- och kan iväxtarter stor

utveckling kräver därför djur och växtervalmöjligheter. hållbarEn attners
skyddas.

för problemen ärenligt kommissionen behövs mötaVad ett nyttattsom
miljön. dettaförutse och förebygga skador på Förinriktatsynsätt på attatt
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skall lyckas de ekologiska aspekterna viss politik beaktasmåste påav en
de ekonomiska, handelpolitiska, energipolitiska ochgång t.ex.samma som

jordbrukspolitiska. Produktionen integreras med hushållning medmåste
fir miljön läggas de företag, ochAnsvaret måste pånaturresurserna. organ

enskilda männskor verksamheter skadar den. Samtidigt betonarvars
myndigheternaskommissionen för utvecklingen. Kommissionensansvar

slutsats bl.a. alla ansvariga för lång sikt ekono-är måste göras påatt en
miskt och ekologiskt hållbar utveckling. En sådan målsättning måste även

direktivfinnas med i instruktioner och till alla har handorgan omsom
samhällsplanering.

Samtidigt kommissionen det felsynär påståatt att attanger en
ekonomiska och ekologiska hänsyn nödvändigtvis skulle i motsättningstå

politik förut-till varandra. En skyddar skogen bättret.ex.som ger
sättningar lång sikt utveckla skogsnäringen.på att

Miljöfrågoma och deras betydelse för hållbar framtida utveckling ären
idag synnerligen viktiga olika internationella konferens i FN:sEnorgan.

miljö utvecklingregi och har hållits i Brasilien i Vid konferensenår.om
konventioner klimat och biologisk mångfald deklarationantogs samtom en

skogliga principer vilka Sverige undertecknat. Klimatkonventionenom
innbär varje land skall utarbeta fasta planer för hur utsläppenatt av
växthusgaser skall begñnsas. överenskommelseNågon begräns-om
ningamas storlek och tidtabell fir dem träffades inte.

Konventionen biologisk mångfald återspeglar modernt brettettom
naturvårdstänkande med tyngdpunkt bevarande den biologiskapåen av
mångfalden i den ekonomiska aktiviteten i första hand i de areella
näringama, dvs. jordbruk, ochskogsbruk och fiske. Staterna skall utveckla

handlingsprogramgenomföra nationell politik och nationella för atten
bevara den biologiska mångfalden. förfogar rikaDe överstater som
genetiska skall erhålla rättvis och jämlik andel de vinsterresurser en av
och resultat forskning, utveckling och kommersiell användningav av
produkter utvecklats på grundval de genetiskasom av resurserna.

Deklarationen skogliga principer inte bindande målet firärom men
principerna bidra till skötseln, bevarandet och den uthålligaär att
utvecklingen skogarna. ståndAvsikten är också arbetet fir få tillatt attav

regelrätt skogskonvention inom för miljöarbete skallFNen ramen :s
forsätta. principerna skog förvaltasI bl.a. och skogsmark skallattanges

förvaraktigt uthålligt tillgodose sociala, ekonomiska,på sättett att
ekologiska, kulturella och andliga mänskliga behov hos nuvarande och
framtida generationer. omfattarDessa behov skogsprodukter och tjänster,

träprodukter, foder,såsom trä och medicin, bränsle, skydd,vatten, mat,
arbetstillñllen, rekreation, livsmiljö för djurlivet, mångforrniga landskap,
kolfixering, kolsänkor och skogsprodukter.andrasamtreservoarer
Lämpliga åtgärder skall vidtas för effekterskydda skog skadligaatt mot

utsläpp, inklusive luftbuma farsoterutsläpp, eld, och sjukdomar för attav
fullt bevara dess mångskiftande värden. Bland principerna också attanges
den nationella politik och strategi skall tillhandahålla för ökaderamen
ansträngningar, inklusive utveckling och förstärkning ochav program
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institutioner, för förvaltning, bevarande och varaktigt uthållig utveckling
skog och skogsmark.av
Många de frågor och slutsatser Brundlandtkommissionenav tar upp

också de beslut den svenska riksdagen har tagit miljöfrå-genomsyrar om
Exempel på detta är proposition 198788:85 Miljöpolitiken införgor.

1990-talet behandlad i jordbruksutskottets betänkande 198788:Jou23 med
Aktuellast är proposition l9909l:90 En god livsmiljösamma namn.

behandlades i jordbruksutskottets betänkande l9909l:JoU30som
Miljöpolitiken. Såväl i propositionen i betänkandet framhållssom
speciellt betydelsen det arbete kommer utföras inom förattav som ramen
den skogspolitiska kommittén.

I propositionen sägs skogsbruket bl.a. följande.om

Nuvarande skogspolitik beslutades år 1979. denI betonas bl.a. behovet
hänsyn till naturvårdens intressen. Förutsättningarna för skogsnä-om

ringen har sedan dess ñrändrats i flera olika avseenden, i frågat.ex.
dess betydelse för landets ekonomi och energiförsörjning iom samt

fråga förhållandena internationellt. Samtidi hotas våra skogar påom tiväveoxider.olika sätt luftföroreningar, bl.a. svavel- och Dessutomav
har insikten ökat behovet bevara biologiskatt mångfald iom av en

och skogsbruknaturen byggerett på de naturgivna förut-av som
sättningarna. Regeringen har denna bakgrund tillkallatmot kommittéenmed parlamentarisk sammansättning för utvärdera skogspolitikensatt
mål och medel och föreslå de förändringar behövs. Kommitténsom
skall bl.a. precisera miljömål för skogsbruket.ett

jordbruksutskottetsI betänkande bl.a.sägs följande.

Ett de främsta villkoren för skogsnäringens allt större roll förav
tillväxten i ekonomivår är skogsbruk baseratett på långsiktigenhushållning. Ett sådant skogsbruk kan inte bedrivas på sättett somstrider de förutsättningarmot naturen ger.
1970-talets hänsynstagande till intressen präglades huvud-naturens

sakligen landskapet. Särskilt de åren harav omsorgen om senaste
behovet värna biologisk mångfaldatt och i det mindre perspekti-attom

frånutgå de naturgivna förutsättningarna kommit betonasatt
tmer.a

Utskottet hänvisar också till den skogpolitiska kommittén som i sitt
arbete har utforma förslagatt skogspolitik med stärkt ställning förom en
miljö- och naturvården.

Naturvårdsverket har regeringenspå uppdrag utarbetat Natur 90 ett-aktionsprogram för naturvård. Här liknas landskapet vid pyramid meden
följande nivåer för och kulturvärdentre natur- behov åtgärder,samt av
fördelning kostnader och för naturvårdsinsatsema.av ansvar

I vardagslandskapet hela landskapet bör god hushållning med- -
och miljövård förverkligasnaturresurser inom alla verksamhetsområden

främst hänsynstagande.genom
2. I områden med högre värde bör hushållningen med ochnaturresurser
naturvärden kännetecknas bevarande än utnyttjande.av snarare

Områden med särskilt höga värden bör säkerställas särskildagenom
skydds- och vårdåtgärder med stöd naturvårdslagen för tillgodose deattav
biologiska aspekterna naturvårdsintresset.av
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deI angivna propositionerna betonas också det s.k. sektorsansvaret,
dvs. principen varje samhällssektors för naturmiljön ochom attansvar
denna hänsyn alltid måste ingå led i all markanvändning. Frågorettsom

skogsbrukets sektorsansvar för miljön utvecklas nämiare i avsnitt 7.2.om

1.3 Kommitténs direktiv

den miljöpåverkanAtt med nödvändighet koppladär till aktivtettsom
bruk skogen framgent skall tillmätas större betydelse framgårav av
kommitténs direktiv, samtidigt skogsnäringens framtida ekonomiskasom
betydelse framhålls.

avsnittetI skogspolitikens mål inför 2000-talet framhålls bl.a.om
följande.

Vi bör räkna med skogsnäringen även i framtiden iatt elleren annan-utformning kommer fortsätta utgöra ryggraden i denatt svenskaatt
samhällsekonomin och i högre rad än för närvarande bidrag till
tillväxten i ekonomin. Därför bör ommittén i sin målformulering utgå
från skogarna framgentäven skall utnyttjasatt effektivt och med ansvar.
En långsikti hushållning med skogarna för landets bästa alltsåär
grundläggan e.
En ångspunkt för skogsbruket börut lång-att naturresursemasåärkraft vara-siktiga kan hävdas och och skyddas. Dettaatt arter naturtyper

ställer krav både planeringpå och markanvändning och miljöanpas-på
sade brukningsmetoder och stärktpå ställning för miljö- och naturvår-
den inom skogspolitiken. De grundläggande principerna dettaom somhar slagits fast i sammanhang innebär varje sektorannat skall sittatt ta
miljöpolitska och regionalpolitiska ansvar.

En sammanfattning regeringens direktiv skulle detgrov attav vara
framtida skogsbruket både skall förbättra ekonomivår och klara skyddet
och bevarandet och ekosystem.arterav

7.1.4 Alternativa sätt skydda skogsmiljönatt

kommitténsAv direktiv framgår också olika sätt bruka och utnyttjaatt att
skog måste grundas helhetssynpå skogen ekologiskten system.som

När skall vilkaavgöra mål kan väljas för kunna ha delsman attsom
hög produktion och god ekonomisk avkastning, dels bra miljöskyddett
finns vissa begränsningar. Inom områden där skogsbruk tidigare aldrig har
bedrivits isom delar Nordamerika och Sibirien det lättär ochav
konfliktfritt undanta arealer från skogsbruk.att I land Sverigeett som
däremot, under lång tid har utnyttjat nästan hela sin landareal försom
skogsbruk eller arealbunden produktion, påverkas miljömålen ochannan
medlen för dessa inomuppnå skogsbruketatt antal faktorer. Deettav
viktigaste är följande, nämligen

skogsbrukets samhällsekonomiska betydelse,-
andel skogsarealen utnyttjas för skogsbruk,av som-

ägd andel skogsarealen,statenav av-
strukturen för det övriga skogsägandet,-
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allmänhetens tillgång till skog och skogsmark,-
utnyttjandet skogstillgångama.av-

skogsmiljön kanDet erforderliga skyddet klaras avsättningarav genom
ifall den andelen är tillräckligt Ett sätt äravsatta stor.reservat annat attav

modifiera och diversiñera metoderna eller intensiteten i brukandet starktså
det eftersträvade och miljöskyddet Naturligtvis kanuppnås.att natur- man

också klara miljöskyddet olika kombinationer dessa principiellagenom av
vägar. finns åtminstone tänkbara alternativ för hur skogsbruketDet tre
framgent kan bedrivas och skogsmarksarealen utnyttjas för uppnåatt en
hög produktion och samtidigt bevara den biologiska mångfalden i
skogsekosystemen.

Alternativ Skog för produktion och för och miljö-1 natur-
skydd areellt avsättningsepareras genom av
stora naturreservat.

Alternativ Skogen brukas med olika intensitet2 med hän-
till markens produktionsfömiåga ochsyn

avstånd till fabriker och marknad.

Alternativ 3 Skogen brukas med sikte hög produktionpå
och miljöhänsyngod och helaövernatur-
skogsmarksarealen.

skallHär dessa alternativ applicerade svenskt skogsbrukpå och de faktorer
kan påverka valet översiktligt diskuteras.som

Alternativ Stora1 naturreservat

markavsättningar i form nationalparkerAtt göra ochstora naturreservatav
för uppnå tillräckligt naturskydd vanlig form bevaraär föratt atten
naturvärden och biologisk Kriteriermångfald. för hur arealer ellerstora
andel totalareal under olika förutsättningar förmåste avsättasav en som

tillräckligtnå skydd saknas i dag. skyddaDetta sätt äratt ett att naturen
det klart vanligaste internationellt. Kan det då fungera svenska för-under
hållanden Jämfört med länder där markavsättningar imånga stora reservat
gjorts i Sverigeutnyttjas nästa all skogsmark fir ekonomiskt skogsbruk.
Huvuddelen skogsmarken dessutom privatpersonerägs eller företag.av av
Endast statsägd mark politiska konfliktfrittkan med beslut relativt
överföras till reservat.

I dag finns den andelen skogsmark i i Sverige ochstörsta reservat norra
längs fjällkedjan. behoven för avsättning finns därförDe största markav
längs Norrlands kustland och i de mellersta och södra delarna landet.av
Samtidigt det här den andelen skogen privataär största ägssom av av

skogsägare vilket gör inköp skogsmark fir både ochsvårtreservatav
kostsamt.

Vid skog tillavsättning andelar tanken markärstora reservat attav en
ligger utanför skall brukas frittkunna relativt skogsbruketreservatsom av
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och med klar inriktning på högsta avkastning. I många delar världenav
torde detta också fallet. dockFrågan år detta skulle gälla även ivara om

land med i folks medvetande starkt förankrad allemansrätt. Eftersomett en
svenskarna har fritträtt röra sig i skogarna, plocka bär ochatt samtsvamp

har jakträtt jaga, skulle uppdelning skogsmarken i reservatom man en av
och produktionsmarker stöta problem.på De delar ligger utanförsom

skulle inte kunna brukas fritt allmänheten skulle hareservaten utan
synpunkter hur skogsbruketpå borde bedrivas främstoch vilka naturhän-

skall tillgodoseAtt skyddskraven avsättningartas.syn som genom av
medan skogsmarken skulle kunna brukas relativt frittreservat resten av

kan under svenska förhållanden betyda avsättning inte,att reservatav
åtminstone långsiktigt, skulle sänka kraven på miljöhänsyn för skogsbruk
på den mark ligger utanför Resultatet blir sannoliktreservaten. storasom

kombinerat med höga krav miljöhänsynpå övrig skogsmark.påreservat

Alternativ 2 Differentierad intensitet

bruka skogenAtt med olika intensitet med hänsyn till produktionspotential
och transportavstånd kan tilltalande idé. Då skulle den delsynas vara en

marken den högsta intäkten helt kunna avsättas för intensivtettav som ger
skogsbruk medan den övrigapå delen skogsmarken skulle kunnaman av

större miljöhänsyn extensivare marken brukas.ta Denna princip leder
till intensiteten i skogsbrukandet ökar frånatt söder ochmotnorr
kortare avståndet till fabriker och marknader är. I Sverige innebärnorra
detta intensiteten i skogsbrukandet ökar frånatt söder ochmotnorr
kortare avståndet till fabriker och marknader är. Det innebär också att
intensiteten ökar från fjällregionen kusten. Konsekvensen detta blirmot av

möjligheterna miljöhänsyn blir minst där behovetatt idagatt ta reservatav
är sämst tillgodosett i mellersta och södra Sverige och i Sverigenorra-
nämiast kusten. Den del marken enligt denna princip skulle brukasav som
intensivast torde inte kunna brukas synpunkter skulle framförasutan att

Återigenfrån miljöengagerad allmänhet. är det den rätt utnyttjaatten
skogsmarken allemansrätten medger skulle leda till attsom storsom
miljöhänsyn måste även på den skogsmark brukas intensivast.tas som som

bruka skogenAtt med olika intensitet och på köpet få god ochen
hållbar miljöhänsyn övrigpå mark förutsätter stabilitet i priser ochen
behov över tiden inte kommer existera. Vid goda konjunkturerattsom
ökar den areal skogsmark lämpar sig för intensivt skogsbruk. Attsom
principen knappast skulle stabilt miljöskydd beror ocksåett på attge man
inte kan vänta sig de markägare har marker utanföratt områdensom som
brukas intensivt nöjer sig med extensivare bruk. Deras möjligheter tillett

avkastninggod från sitt skogsinnehav skulle minska såvida de inte finner
någon alternativ möjlighet ekonomiskt utnyttja sitt markinnehav iatt
kombination med extensiv produktion. Flertalet dem skulle försökaen av
finna avsättning för sin produktion. I vårt land kan exempelvis intressetny
för utnyttja producerad förstamved energiproduktionatt bli lockandeett
alternativ eftersom vi har för avsikta avveckla kärnkraften och helstatt

denersätta med energiproduktion inhemskpå bas. Resultatet kan bli att
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den del skogsarealen extensivare bruk skulle garanteraav som genom en
god miljö-hänsyn kan bli intressant för intensivt bruk vid goda kon-
junkturer och för alternativ produktion. Därmed riskeras också naturhän-

bruka skogen enligt detta alternativ skulleAtt troligen också ledasynen.
till regionala protester.

Alternativ 3 Kombinerna produktion miljöoch

Detta alternativ innebär vid brukandet skogen lägger likaatt storman av
vikt vid produktionsmål och miljömål. För land Sverige, därett som

allnästan skogsmark brukas ekonomiskt, där skogsbruket har så stor
betydelse för samhällsekonomin och där kanske framgent inte ägerstaten

betydandenågra arealer skog kan detta alternativ bruka hela skogsaea-att-
len med sikte hög produktionpå och god miljöhänsyn kanske mestvara

Ävenattraktivt. i sådant alternativ krävs avsättningar nationalparkerett av
och naturligt i långt mindre utsträckning än vadnaturreservat men nog

blir fallet miljöskyddet främst skulle grundas markavsättningar.påsom om
Främst krävs ökade avsättningar fredade områden i södra och mellerstaav
Sverige medan situationen betydligtär bättre i Sveriges inland.norra
Omfattningen den fredade arealen i landet blir beroende vilket skyddav av

vill uppnå och det skydd kan ansvarsfulltuppnås brukettman som genom
arealer utanför fredade områden.av
Strukturen för det svenska skogsägandet fåtal ochett stora ett stort-

antal små ägare också beaktas.måste Många små ägare med varierande-
mål för sitt skogsbruk skapar naturligt variation i skogslandskapetnog en

biologisk mångfald. Det innebär dock inte självklart detattsom gynnar en
nödvändiga miljöskyddet eftersomuppnås målen för skogsbruket inom den
enskilda fastigheten kan ändras, vid ägarbyte, ekonomis-när ägarenst.ex.
ka situation förändras och med variationer i konjunkturema för skogspro-
dukter. Inom skogsinnehavstörre finns det naturligt möjligheterstörrenog

planering skogsresursemas brukande klara miljömålen.att genom en av
kombinera avsättningarAtt med bruk den övrigareservat ettav av

arealen med sikte hög produktion ochpå god miljövård bör inte leda till
några speciella problem vad gäller allmansrättsligt eller mångsidigt bruk
och nyttjande skogen.av

7.1.5 Kommitténs förslag

Efter den gjorda genomgången drar kommittén slutsatsen alternativattnu
3 är det lämpligaste för skogsbruket framgent skall kunna bedrivas ochatt
skogsmarksarealen utnyttjas för uppnå hög produktion samtidigtatt en som
den biologiska mångfalden i skogsekosystemen bevaras. Det innebär viatt

vid brukandet skogen skall lägga lika vikt vidatt storanser man av
produktionsmålet och miljömålet.

Vad gäller miljömål för den framtida skogspolitikenskogsresurspoli-ett
tiken kan antal principer Innan vi in dessa kan detgår påett anges. vara
lämpligt betona vi människor för vällevnadvår även överlevnadatt att men
är i behov förnybara produkter den areella biologiskastort av som
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produktionen Som tidigare har skogens produktionangettsger oss. under
lång tid varit betydelse för Sverigesstor ekonomi. Den skogspolitikav vi
bedrivit har lett till skogstillstånd medett hög virkesproducerandeen
förmåga samtidigt möjligheterna ytterligare ökaatt produktionen ärsom
goda. När det gäller miljöfrågoma i skogen har den förda skogspolitiken
inte varit lika lyckosam. Genom det skogsbruk har bedrivits har ettsom
antal växt- och djurarter ochutrotats antalett stort är hotade.arter
Tillgången på Ävenoch urskogar harnatur- också starkt reducerats.
framgent gäller i skogsbruk detatt ett svenska kan inte alla ochsom arter

klaras ständigtnaturtyper och över hela arealen. Härtill kommer att oavsett
hur skogsbruket bedrivs kommer andra störningaryttre luft-t.ex.som
föroreningar påverkaatt arterna.

I skogspolitik är miljömål fir skogensett brukandeen ny viktigen
komponent. Det bör utformas så eftersträvat miljöskyddatt uppnås
samtidigt skogens produktion ekonomiskt skall kunna nyttiggöras.som För
miljömålet kan antal principerett Skogen skall brukas såanges. att

produktionsförmåganaturresursens långsiktigt bibehålles,-
växt- och djurarters fortbeståndsamt naturtypers säkerställs,-
hotade och skyddas,arter naturtyper-
unika naturvärden skyddas eller skapas områden lämnas föratt- genom
fri utveckling.

7.1.6 Hur miljömål för skogsbruketett skall uppnås

Utgångspunkter

Det är naturligtvis viktigt vid politiska beslutatt har realistiskman en
uppfattning vad kan uppnå med beslut allmänt innebärom ettman som en
bättre miljöanpassning skogsbruket. Det är uppenbart förav som en som
följer dagens debatt är stark miljökritik riktasatt det sätt vilketpåmot
skogsbruket har bedrivits. Men innan vi går in på diskussion vaden om

med bättre miljöanpassning skogsbruketsom avses är det viktigten av att
hålla några grundläggande förutsättningar skog och skogsbrukande iom
minnet.

Jordens befolkning ökar med miljon människor fjärde dag,en var
eller med ungefär Sveriges befolkningstal varje månad, vilket visar de för-
nyelsebara betydelse för människans framtid jorden.resursemas på Med
hjälp de areella näringama jordbruk, skogsbruk, fiske,av jakt m.fl. vitar
i olika fonner tillvara de fotosyntetiserande växternas produktion och den

Ävenproduktion de i nästa led upphov till. fossil energi i form kol,ger av
och olja, vi förbrukar i snabb takt,gas är resultat densom energiett av

växter i miljoner och miljarder år samlat.
2. För de första människorna skogen skydd för väder och vind.gav

Skogen ved för vänne och matlagning och materialgav till redskap och
byggnader. Med tiden har människan lärt sig utnyttja skogensatt pro-
duktion till alltmer sofistikerade produkter. I de industrialiserade länderna

deär skogsindustriella produkterna avgörande betydelse förnu av
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Även deochtorde skogenframgentbekvämlighet.levnadsstandard och
betydelse.behålla dennaskogsindustriella produkterna

skogen och dessutnyttjandetSverigeland ärskogriktFör ett avsom
deleftersomekonomi såför landetsbetydelesproduktion storstor avav

skogsindustrins produkter. Enfrånexportinkomster kommer storvåra
skogsindustriochskogsbruksysselsatt inomocksåsvenskarna ärandel av

bibehållavi ska kunnanäringar. Förbärgning från dessaeller får sin att
ansvarsfullt utnyttjan-ochlångsiktigtlevnadsstandard ärfortsatt hög etten

land.betydelse för vårtde skogen störstaavav
ärutnyttjande förnybaruthålligtlångsiktigt och naturresurs4. Ett av en

skogenDärförvillkor. måstemöjligt det sker påendast naturensom
biologiska lagarmed deöverensstämmelsenyttjas i godbrukas och som

produktion. Ettfunktion ochskogsekosystemensochskogensstyr
kannaturligaockså skogensförutsätterlångsiktigt utnyttjande att processer

alltid deninnebär dockutnyttjandebibehållas. Ett attnaturresursav en
påverkas.

Naturskogen

människani ringa grad påverkasi skognaturskog ellerI aven somen
och allalångsiktigt beståbiologiska funktionerförutsätts alla arter

naturligtboreala barrskogkaraktäristiskt för denöverleva. Vad är då som
påverkasden den inteland fungerarhuvuddelen Hurtäcker vårt omav

människanav
i olika åldrarbarrskog finns trädopåverkad borealmänniskanI en av
träd bortEftersom ingaAntalet äldre träd äroch storlekar. tasstort.grova

liggande träd.såväl ståendedet rikligt med dödafrån skogen finns som
markerskogar påofta. TalldomineradeSkogsbrand förekommer torra

fuktigaremellanrum, skogar på någotvanligen med 50 70 årseldhärjas -
antaletbrand ärmellanrum. Eftermed ungefär 200 årsmarker däremot en

huvuddelen deöverlevertallskoglevande träd fortfarande Istort. aven
Även itill marken påverkashar fallitelden. de trädträden somvuxna

bästnaturskogama ärFörekomsten bränder iringa grad branden. avav
likabränder minstdockNorrland. Brandstatistiken tyder påbelagt i att var
oftagrandominerade områden,Fuktigafrekventa övriga delar landet.i av

från bränder. Pålånga tidsperioderklarar sig undersvackor i terrängen,
fungerarskoglig kontinuitet vilkaområden med långuppstårså sätt som

frekventainte klararoch djurnaturliga refugier för växter mersom
präglati landskapligger alltsåbrandstömingar. refugier öarDessa ettsom

brandstömingar.frekventaav
sammanfattningsvis före-för boreala naturskogen ärKaraktäristiskt den

Specielltved.förekomsten dödträd och den rikligakomsten gamla avav
mängd ochför växterviktigt substratden döda veden utgör storett en

denbrandstömingar, görockså frekventainsekter. Karaktäristiskt är som
kan medstörningar. Mansynnerligen tålig andraboreala barrskogen mot

stömingsbetingad.evolutionärtfog den boreala skogen ärhävda att
mosaikartat skogslandskapupphov tillNaturskogens fungerasätt att ettger

träden och olika trädslagssammansätt-med olika åldermed områden på
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ning. tredje karaktäristikt drag i den boreala barrskogen är förekomstenEtt
fuktiga ibrandrefugier i svackor eller andra områden därterrängenav

inte tål frekvent störning kan överleva.arter som

utnyttjademänniskan skogenDen av

förstabörjade utnyttja skogen det naturligt i handNår att tavarman
ocksåde äldre och träden. På sikt innebar dettatillvara grövre att

i eftersom de trådenförekomsten död ved minskade skogarna störreav
eller anledning dog. skogen ñcktillvara innan de Närtogs av en annan

ekonomiskt värde utvecklades den brandbekämpning under de senastesom
naturligaeffektivt reducerat den störning elden utgjorde. De100 åren som

utnyttjat och brukar skogen har inte känt till eller förstått värdet medsom
de under lång tid undgått brand varför huvuddelen dessaområden som av
också har avverkats och påverkats skogsbrukandet.på sättannat av

i brukat skogslandskap kunna behålla naturskogens värdenFör äratt ett
det viktigt särskilt uppmärksamma behovet död ved och gamla träd,att av

områden med olika ålder och trädslagssammansättning skapasatt samt att
refugiekaraktärområden med eller brukas på sätt görett attsparas som

refugieskogens fungera i görligaste efterliknas. Vidaresätt mån måsteatt
aktsamhet visas det gäller de skogliganär våtmarkema. I vilken månstor

dessa krav kan uppfyllas med olika skogsskötselmetoder framgår av
följande redovisning.

Trakzhyggesbruket: alla trädHär har ekonomiskt värdetas ettsom
tillvara. gamla beståndet skogsodling efterDet ersätts eller iblandgenom
naturlig skogsfömyelse plantskog endast trädslag vanligen tallettav av
eller Genom tidigare röjnings- och gallringsâtgärder kan degran.
självsådda lövträden bort jämnt bestånd med dominerandesåtas att ett ett
trädslag skapas. dettaNär träden i bestånd har sin tillväxt-passerat
kulmination långt innan de den ålder träd i naturskognårmen som en

awerkas beståndet ochuppnår åter bestånd anlâggs. Menett nytt
trakthyggebruket också vissa möjligheter efterlikna åtminstoneattger en
del naturskogens fungera. hyggesätt På är i regel insåddenatt ettav av
lövträd, främst björk, ofta riklig. Genom inslag björkatt acceptera ett av
under i första hand plant- och ungskogsfasen kan den beståndsstruktur som

efter brand efterliknas åtminstoneuppstår nära under del etten en av
bestånds omloppstid. Trakthyggesbruket förockså möjligheterger
hyggesbrånning vilket i vissa situationer kan ha betydelse för bevarandet

brandberoende samtidigt lövträdarterav som gynnas.
Blädningsskogsbruket: måletHår är skog aldrig slutavverkasen som

och innehåller träd samtliga åldersklasser. Vid awerkningamasom av som
med 5 mellanrum beroendegörs 20 års på markens bonitet avverkas i-

första hand de och äldsta tråden. Avsiktenstörsta är de sedanatt genom
naturlig föryngring skall ersättas träd. Metoden leder till ettav nya
skogstillstånd där träden inte blir särskilt gamla och intedär döda tråd
lämnas kvar. Blädning medför också skuggfördragande trädatt gransom

vilket sikt innebär blädningsskogenpå blir granskog medattgynnas en
ringa ingeteller inslag tall eller björk.av



134 SOU 1992:76

Naturlig förnyelse: Denna skogsskötselmetod förekommer i mängden
varianter, blâdningsskogsbmket är Vid naturlig förnyelse medvarav en.
frötråd, denär vanligaste formen, ligger resultatet detnärasom rena
trakthyggesbrukets. I andra former låter successiv utglesningman genom
och avveckling det äldre beståndet betånd i skydd detett nytt startaav av
äldre. När det äldre beståndet avvecklas âr det beståndet redan ettnya
ungskogsbestånd, varför marken inte kalläggs när hyggeett tassom upp.
Inte heller dessa metoder resultat gamla träd eller död vedger som av
någon omfattning.

New forest: I USA och Kanada pågår debatt skogbruket ochen om
dess inverkan främstpå den biologiska mångfalden se närmare härom i
bilaga xx. På den amerikanska västkusten där debatten intensivastär
prövas skogsskötselmetoder innebär vid avverkning låterattsom man en
viss del det äldre beståndet kvarstå och kompletterar detav genom
plantering i luckor. Naturligt sker även naturlig förnyelse skognog en av
i dessa bestånd. Liknande idéer prövas forskare i Sverige försökenav men
är ännu så tillförlitliga resultat saknas. Metodenatt borde relativtnya ge
goda möjligheter gamla tråd och sannolikt delatt död ved ispara ger en
skogen eftersträvar detta.om man

För alla skogsskötselmetoder innebär marken inte kalläggsattsom
gäller den snabba näringsutlakning frånatt uppstår kalhygge uteblirettsom
eller reduceras starkt. Successionskänsliga får också bättre miljö.arter en

Naturvård

Det kan konstateras utnyttjande skogen innebäratt de frånatt natur-av
vårdssynpunkt viktiga element karaktäristiska för naturskogensom var
försvinner. Där skogen brukas blir träden varken gamla eller dör på
platsen, varför död ved saknas. Gamla träd och döda träd viktigaärsom
för överlevnaden mängd växter och djur kan inte bibehållas i denav en
brukade skogen. Detta åstadkommasmåste eller skapas på sätt. Härannat
är avsättning där skogen lämnasnaturreservat till fri utvecklingav ett
viktigt medel. För framtiden detär därför viktigt skog än vadatt mer som
i dag finns avsätts till Hur mycketavsatt skogsmarknaturreservat. som
måste avsättas för acceptabelt skydd förnaturreservat ochatt ettsom arter
biotoper skall uppnås vi inte med säkerhet. I specialanalysvet fören
kommittén bilaga 10, kapitel 7 räkneexempel 15 %antas ett attsom av
skogsmarken avsätts till då speciella åtgärder inte vidtas vidreservat
brukandet skogen. För har vilketnaturreservat betyderstaten ettav ansvar

mark överförs tillatt måste lösas in ellerreservatet ersättas påsom annat
Sålt.

Att avsätta är naturligtvis effektivreservat sätt bidra till denett att att
den biologiska mångfalden bevaras. Frågan år dock inte bättreettom
beaktande över hela den skogsbrukade arealen de krav ställs förav som

biologisk mångfald effektivareär naturvård. Detta skulle sannolikten en
också minska behovet avsättaatt reservat.

En viktig fråga är vilket den äger och brukar skog ochansvar som
skogsmark har för biologisk mångfald Eftersomatt skogsägarengynnas.
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förnybarbrukar denmåste brukas långsiktigt ochnaturresursen ansvars-
fullt ioch överensstämmelse med de biologiska förutsättningarna. Det är
därför naturligt skogsägaren har för den biologiskaatt ett attansvar
mångfalden bibehålls och framgårDet också i21 § skogs-gynnas. av
vårdslagen. Utöver vad där åtgärdersägs måste vidtas garanterar attsom
gamla träd och död ved kommer finnas i skogen. Vidare skogsom-äratt
råden med lång kontinuitet värdefulla. Kan det skäligt denytterst attanses

skogâgarenenskilde vidgat fir naturvård och biologisketttar ansvar
mångfald lämna områden för fn utveckling minskar behovetattgenom av
avsättningar i regi. Till detta kan sedan läggas dereservat statensav
möjligheter finns använda olika skogsskötselmetoder för ökaatt attsom

ivariationen skogen.
Vid val skogsskötselmetoder gäller det hålla i minnet deatt attav

samtliga påverkar skogen. metodIngen fömrår upprätthålla de kvaliteter
finns i naturskog i varje fall inte samtidigt önskar fåsom en om man en

hög virkesproduktion. Kommittén trakthyggesbruk ärattanser en
skogsskötselform väl i den boreala barrskogen där frekventasom passar
kraftiga störningar alltid har förekommit. Speciellt tilltalande är trakthyg-
gesbruk med fröträd inom områden där detta biologiskt är lämpligt.
Genom val hyggesstorlek och hyggesplacering kan mosaikav en av
bestånd i olika åldrar och med olika trâdslagssammansättning åstadkom-

Alternativa skötselmetoder innebär undviker kal-attmas. som man
huggning kan särskilt värde inom områden i naturskogvara av som en
skulle präglas långa skogliga kontinuiteter och kan också bidra till attav
behhålla biologisk mångfald. sådanaInom områden är kalhuggningen en
olämplig metod. Under tiden efter andra världskriget har trakthyggebruk

denvarit dominerande skogsskötselfonnen i land.vårt harDetta gett ett
från produktionssynpunkt mycket resultat. Eftersom metoden starktsågott
dominerat skogsbrukvårt har såväl teknikutveckling forskningsom
inriktats på öka arbetseffektiviteten i och kunskapen trakthygges-att om
bruket. Det innebär kunskaperna trakthyggesbruket i dagatt ärom
synnerligen goda, medan kunskaperna alternativen till trakthygges-om
bruket är långt sämre. kommitténsI på uppdrag genomförd specialana-en
lys bilaga 10 kapitel har6 exempel på alternativa skötselmetoder
beskrivits.

Avslutande synpunkter

Det vi här har behandlat gäller hur den biologiska mångfalden i skogen
skall kunna bibehållas. Främst har vi pekat på den betydelse gamlasom
träd och död ved därvid har. framgåttSom innebär skogsbruk dessa föratt

antal viktiga element inte finns i brukad skog.ett stort arter Det âren
under de kunskapenåren gamla träds och död vedssenaste som om om
betydelse för den biologiska mångfalden i skogen har visats klart. Därför
har också frågan aktualiserat hur de kvalitéer utvecklas i ostördsom en
skog skall kunna behållas samtidigt aktivt skogsbruk drivs. Dettaettsom
skall läggas till tidigare miljökrav detnär gäller skogsbruk. Vidare har
under de orördaår våtmarkemas betydelse för biologisk mångfaldsenare
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visats. kunskaper effekterna olikaVåra åtgärder kan vidtas förom av som
naturvärden och väga dessa produktionskrav långt ifrånäratt motgynna

fullständiga. forskning harDen bedrivits och bedrivs inom områdetsom
emellertid snabbt ökade kunskaper påverkar vilkapåger som synen

åtgärder effektiva.är Detta är viktigt hänsyn till vidmest att tasom
utformningen miljömål för skogspolitiken kanske främst videttav men
utformningen medlen för sådantnå mål.att ettav

Vid beslut miljömål för svenskt skogsbruk det enligt kommitténsärom
uppfattning nödvändigt med det gäller följandenär förut-en samsyn
sättningar för nyttjandet skogen, nämligen attav

den svenska skogens produktionsförmåga skall brukas långsiktigt,-
ansvarsfullt och med sikte god ekonomiskpå avkastning för skogsä-

och samhälle,gare
långsiktigt bruk skogen ske imåste överensstämmelse medett av-

naturgivna biologiska ñrutsättningar, -
brukasnär skog påverkas dess naturliga dynamik och utveckling,-

förekomst död ved och gamla träd är viktigt element iettav en-
naturskog starkt reducerats eller inte alls finns i brukad skog,som en
sådana kvaliteter i skogen finns endast inom områden skogenav som
karaktäriseras lång kontinuitet eller inom områden lämnas förav som
fri utveckling. Avsättningen i regi måste därförreservat statensav
ökas,
skogsägaren har för med hänsyn till förutsättningarnaett attansvar-
söka eller åtminstone bibehålla diversiteten och den biologiskagynna
mångfalden vid skogens brukande.

7.2 Skogssektorns för miljönansvar

Våra förslagslutsatser och

Kommittén det grundläggande sektorsansvaret fir de skogligaattanser
skall ligga skogsägamaskogsbrukamapå ochnaturresurserna att

skogsågama skall fir och bekosta de naturvårdande åtgärderansvara som
bör ingå normalt led i verksamheten. Med utgångspunkt i detettsom
miljömål kommittén föreslagit i föregående avsnitt vi detattsom anser
ingår i skogsägarens sektorsansvar utveckla och tillämpa skötselmetoderatt

från naturgivna förutsättningarutgår och den sakkunskapattsom engagera
behövs för kunna tillgodose naturvårdshänsynen.attsom

Kommittén betonar myndigheternas arbete i hög grad skall inriktasatt
byggapå kunskaper, förändra attityder och kartlägga och föratt att attupp

skogsägama redovisa naturvärden.
Kommittén har den bestämda uppfattningen skogsvårdxsorganisationenatt

i enlighet med det miljöpolitiska beslutet ökat sektorsansvar bör fåettom
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och vidgade befogenheter förstörre naturvårdsfrågor detpåett ansvar
skogliga området. Härigenom uppfyller också kravet i det miljöpo-man
litiska beslutet skogsågaren skallendast behöva ha kontakt medatt en
myndighet. föreslårVi i enlighet härmed skogsvårdsorganisationen iatt
framtiden, utöver i enlighet med riksdagens uttalande ha tillsynen överatt

skogligade biotopema enligt 21 naturvårdslagen, skall§ även handlägga
samråd enligt och tillståndsfrågor20 § enligt 18 naturvårdslagen§c
avseende skogliga arbetsföretag.

Vi föreslår skogsvårdsorganisationenäven skall ha fir frågoratt ansvar
rörande ådellövskoglagen.

Slutligen vi organisationen skall handlägga jakt- och viltvårds-attanser
frågor med skoglig anknytning.

7.2.1 Utgångspunkter

Av 1979 års skogspolitiska beslut prop. 1978792110, 52 framgår atts.
skogsbruket bedrivasmåste med hänsyn till skogen livsmiljötagen som
för och djur, till skogensväxter inverkan på vattenbalans och lokalklimat
och till möjligheterna utnyttja skogsmarken för friluftsliv och rekrea-att
tion. Vidare hänsynmåste till intresset bevara vissa inslag itas attav
kulturlandskapet. skogsbruket alltså bedrivasmåste så förutsättningarnaatt
för mångsidig användning skogarvåra inte rubbas. Detta synsätten av
uppmärksammades också i förarbetena till naturresurslagen.

Skogsbrukets sektorsansvar fir miljön slogs fast i 1988 års miljöpo-
litiska beslut. I propositionen 198788:85 bl.a.sägs hänsyn tillatt
naturmiljön alltid ingåmåste viktigt led i all markanvändning ochettsom

skogsbruket bör bedrivas på sätt hänsyn till naturvårdensatt ett tarsom
intressen.

sektorsansvarets innebörd och principerna för dess tillämpning ut-
vecklades i anslutning till 1991 års miljöpolitiska beslut. Naturvårds-
lagsutredningens betänkande SOU 1990: och38 Naturvårdsverkets rapport
Natur 90, utgjorde i denna del det huvudsakliga underlaget för behand-
lingen i propositionen 199091:90 En god livsmiljö. miljöpolitiskaDet
beslutet 1991 innebär allmän skärpning miljömålen. Detta har,en av som
också framgår propositionen och jordbruksutskottets betänkandeav
199091:JoU betydelse30, för sektorsansvarets innebörd ochstor
tillämpning.

I propositionen det målet för naturvärden ochattanges gemensamma
hushållningen med bör enligt intentionerna inaturresurserna attvara
naturresurslagen slå vakt den biologiska mångfalden och nyttjaattom

långsiktigtpå hållbart formsätt. I riktlinjernaturresurserna ett av anges
de förnybara skall utnyttjas inom för ekosystemensatt resurserna ramen

produktionsförmåga och den biologiska mångfalden och den genetiskaatt
variationen skall säkerställas. Vâxt- och djursamhållen skall bevaras så att
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i landet naturligt förekommande växt- och djurarter förutsättningar attges
fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd.

Skârpningama mål och riktlinjer välstämmer överens med innehålletav
i de internationella konventioner Sverige har undertecknat ochsom som
bygger på ökad kunskap vad krävs för hållbar utveckling.om som en
Enligt miljöpropositionen förutsättningenär för hållbar utveckling atten
myndigheter och företag är verksamma inom alla samhällssektorersom

för och bekostar det nödvändiga miljövårdsarbetetansvarar som en
naturlig del verksamheten.av

miljönFör Skogsbrukets del innebär sektorsansvaret för och för vården
för såväl näringsidkarenaturresursema myndigheterettav attansvar som

sig till de fastlagda miljömålen. Till sektorsansvaret hör ocksåanpassa att
hänsyn till kulturvärden i de miljöer berörsta respektive sektors-som av

verksamhet.
I samband med behandlingen propositionen till 1991 års miljöpo-av

litiska beslut framhöll jordbruksutskottet det viktigtär åstadkommaatt att
lämplig fördelning för naturvärden mellan och denansvareten statenav

enskilde. Utskottet pekade bl.a. på propositionens förslag biotopskyddom
och ökade möjligheter hindra arbetsföretag skadaratt naturmiljönom som

exempel på hur den enskildes för miljön kan utvidgas.som ansvar
Förutom vidgat sektorsansvar för miljön präglas det miljöpolitiska

beslutet ambitionen organisera arbetet medatt omsätta miljömålenattav
på det kostnadseffektiva sättet. För skogsbrukets del innebärmest det bl.a.

skogsägarna ifråga skötseln sin skogatt inte skall behöva haom av
kontakter med än myndighet. Vidare påpekas det naturvårds-attmer en
arbetet har sambandnära med kulturmiljövården ochett det bl.a. frånatt
kostnadssynpunkt år angeläget insatserna för och kulturmiljövår-att natur-
den samordnas. Som exempel skogsmyndighetemaspå sektorsansvar

denämns i den miljöpolitiska propositionen gjorda uttalandena om
tillsynsansvaret detnär gäller det biotopskyddeti 21 § naturvårdslagennya
och det utvidgade samrådsförfarandet 20

Skogsbrukets sektorsansvar, dvs. skyldigheten för skogsbrukama
skogsägama bruka skogen på sätt säkraratt den biologiskaett som
mångfalden och den genetiska variationen ställer i enlighet med kommit-

direktivténs krav både på planering markanvändningen och påav
miljöanpassade brukningsmetoder stärkt ställning för miljö- ochsamt en
naturvärden i skogspolitiken. Vad gäller det sistnämnda detär kommitténs
uppgift förutom precisera miljömål för skogsbruket,att, lämnaatt även
förslag bättre integrering miljöfrågorna i skogspolitiken och dessom en av
medel.

Arbetsgruppen för naturvårdshänsyn har i promemorian Ds 1991:87
Naturvårdshânsyn i de areella nåringarna i fråga sektorsprincipenom
hänvisat till jordbruksutskottets uttalande skogs- och jordbrukare äratt
skyldiga skälig naturvårdshänsyn ersättningatt ta utgår. Arbets-utan att

har dock hänskjutit frågan närmare precisera vadattgruppen om en
skogsbrukares naturvårdsansvar innebär till bl.a. kommitté.vår Kommittén
behandlar förslagen i kapitel 10.
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7.2.2 Kommitténs överväganden

Det grundläggande sektorsansvaret för de skogliga liggernaturresursema
skogsägamaskogsbrukama.på innebärDetta skogsägama föratt ansvarar

och bekostar de naturvårdande åtgärder normalt bör ingå i verksam-som
heten. Det ställs ökade krav allapå sektorer skall åstadkomma bättreatt en
anpassning till de ekologiska För skogsbrukets del innebär detsystemen.
både ökat miljöansvar och tyngdpunktsförskjutningiett naturvärdenen

bevara rik flora och fauna ochmot att värna biologisk mångfald.atten
Detta innebär behov utveckla och tillämpa skötselmetoderatt utgårav som
från de naturgivna förutsättningarna. Skyddet biotoper är ocksåav en
viktig förutsättning för kunna behålla den biologiska mångfalden.att
Sektorsansvaret ställer krav grundläggandepå kunskaper ekologi ochom

naturvård hos den har det primära dvs. markägaren. Det fåransvaret,som
i övrigt ingå i skogsägarens sektorsansvar den sakkun-attanses engagera
skap behövs för kunna tillgodose naturvårdshänsynen.attsom

Skogsnäringens kontra statensansvar

Figur 7.1 illustrera det relativa föratt naturvårdsåtgârdemaansvaretavser
i skogen mellan näringen och Den delar in skogsmarken efterstaten.
behovet hänsyn till miljön alltifrån vardagslandskapet normal skogs-av
mark med normalt hänsynstagande till känsliga områden där det imera
högre grad handlar bevarande och till handlarnaturreservatom som om
säkerställande.

Statens ansvar

Skogav
särskild
betydelse

Vardags-
landskapet

Näringens ansvar

Figur 7:1 Det relativa inkl. kostnadsansvaretansvaret för naturvårds-- -åtgärderna i skogen.

Skog särskild betydelse för biologisk mångfald,av
rekreation och friluftsliv m.m.

Inom vardagslandskapet år det till helt dominerande bör enligtytansom
jordbruksutskottets uttalande och kostnader i huvudsak ligga påansvar
näringsutövaren nyttjar i sin verksamhet. Förnaturen desom mest
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bevarandevärda objekten, omfattar och innehållernaturtyper artersom som
känsliga de inteär så tål ringa gradän mänsklig påverkan,att annat en av

krävs mindre fullständigteller skydd med stöd naturvårdslagenett mer av
i figuren.NR och kostnadernaAnsvaret på denna nivå ligger främst på

staten.
För området däremellan i ñguren bör och kostnader i högre gradansvar

delas mellan skogsbruket, och kommun. Ju åtgärdernastat mer avser
bevarande livskraftig populationer djur,växter och desto börav av mer
kostnadsansvaret ligga på näringen. Vid åtgärder i huvudsak attsom avser
främja rekreation och friluftsliv bör åligga kommunen.ansvaret

Myndigheternas ansvar

Enligt 1991 års miljöpolitiska beslut kommer sektorsmyndighetemas
miljöansvar ha betydelse för det fortsatta miljöarbetet. De miljömålatt stor

formuleras politisk nivå och inompå de centrala miljömyndighetemasom
skall överföras till sektorsmål och åtgärdsprogram sektorsmyndig-av
hetema. De nationella målen skall också brytas ned olikapå geografiska
områden. Härigenom ökar möjligheterna prioritera och genomföraatt att
de åtgärder behövs för förbättra miljön.attsom

Regeringen förstärkthar sektorsmyndighetemas miljöansvar ytterligare,
bl.a. Skogsstyrelsens och Skogsvårdsstyrelsemas, dettaattgenom ange

i instruktionen för myndigheterna.ansvar
Naturvårdsverkets centrala roll i miljöarbetet har understrukits i det

miljöpolitiska beslutet. Bl.a. sägs Naturvårdsverkets roll i naturvårds-att
arbetet skall stödjande, rådgivande och policyskapande. Utformningenvara

strategier, handlingsprogram råd och riktlinjer harsamt angettsav som
särskilt viktiga uppgifter. verkets uppgifterI ingår också utformaatt
mätbara kvalitetsmål förbl.a. bevarande den biologiska mångfalden.av
Naturvårdsverket har också pådrivande roll och skall därför delta ien
arbetet med utforma och följa sektorsplanema.att upp

Under 1992 kommerår Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen iatt sam-
arbete och inom för Naturvårdsverkets pågående projekt MISTramen

MIUÖ93Miljön i Sverige, tillstånd, trender och preciseranärmare
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna central, regionalpå och lokal
nivå inom området skogen och miljön. Därvid skall också definieras och
beskrivas innebörden och utformningen de instrument kommer tillav som
användning fir ansvarsfördelningen.

Enligt sina direktiv skall skogspolitska kommittén i sitt medarbete
organisationsfrågor särskilt bedöma hur skogssektoms mjljöansvar skall
komma till uttryck i skogsmyndighetens uppgifter och organisation.

I avvaktan på närmare preciseringar har och arbetsfördelningenansvars-
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i drag beskrivits enligtstoraav

följande.
Naturvårdsverket skall främst
identifiera problem,-
utarbeta aktionsprogram,-
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strategiska mål, precisera mätbara kemiska, fysikaliska ochsätta upp-
biologiska mål,
delta i Skogsstyrelsens arbete med sektorsplan för skogsbruket och-
åtgärdsprogram,

resultaten målen 3-5 perspektiv, revisions-utvärdera årsmot avge en-
berättelse,
följa Skogsstyrelsens och Länsstyrelsemas årliga rapportering i-
miljörapporter knutna till den årliga resultatredovisningen,
stå för kunskap och sprida kimskap,-
ha internationella kontakter.-

Skogsstyrelsen skall främst
initiativ till insatser bidrar till uppfylla skogsbruketsta attsom-

miljömål,
samordna, leda och utveckla skogliga naturresursinventeringar,-
i kontakt med näringen utarbeta sektorsplan för skogsbruket inkluderan--
de preciserade resultatmål och åtgärdsprogram,
följa resultaten och årlig miljörapport,upp avge-

för kunskap och sprida kunskap.stå-

Skogsvårdsstyrelsema iskall samarbete med Lånsstyrelsema föra ner
verksamheten regionaltpå plan och genomföra verksamhetenett anpassat
i direktkontakt med näringens företrädare. I denna verksamhet ingår bl.a.
att

förbättra kunskapsunderlaget inventeringar skogengenom av som-
vidi bemärkelse,naturresurs

utarbeta regionala resultatmål och åtgärdsprogram,-
genomföra åtgärdsprogram, bl.a. utbildning bl.a. skogsägare råd-av-
givning och lagtillsyn,
följa resultaten och årlig till ochSkogsstyrelsenrapportupp avge-
Länsstyrelsen.

lånsstyrelsema skall årligen miljörapport varvid skogsfrågomaävenavge
efter skogsvårdsstyrelsens till länsstyrelsen.avrapporteras, rapport

detI följande definieras och beskrivs mednågra de instrument, somav
utgångspunkt i det miljöpolitiska beslutet, kommer förtill användning att
fördela myndighetsansvaret.

Naturvårdsverkets akzionsprogram följer förslag tilloch lämnarupp-
fortsatt miljövårdsarbete för brett miljöområde fleraöverett sam-
hällssektorer. Aktionsprogram utformas Naturvårdsverket iav
samarbete med övriga berörda myndigheter.
Skogsstyrelsens sektorsplan skall följa och analysera utvecklingenupp-
inom skogsbruket i relation till miljömålen. skallSektorsplanen
innehålla åtgärdsprogram för säkra skogens och skogsmarkensatt
långsiktiga produktionsförmåga, växt- och djurarters samt naturtypers
fortbestånd och skyddet unika naturvärden. Planen skall ocksåav
bevaka skogsbrukets inverkan omgivningen,på grundvatten, sötvatten
och hav. Planen skall således gälla näringens hela miljöpåverkan. Den
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skall föreslå de ytterligare åtgärder behövs för nåatt utsattasom
miljömål för sektorn.
Skogsstyrelsens miljörapport är årlig redovisning miljöarbeteen av- som
skall lämnas i anslutning till den årliga resultatredovisningen.

Det har redovisats när det gäller myndigheternas miljöarbete inomsom
skogsbrukets område överensstämmer i huvudsak med kommitténs upp-
fattning. Kommittén vill dessutom särskilt betona följande.

En förutsättning för miljömåletuppnå för skogsbruketatt är aktiven
medverkan från skogsägama. Detta i sin kräver skogsägarna hartur .att
goda kunskaper och intresse vidta erforderliga åtgärder.att Myndig-
heternas arbete måste därför i hög grad inriktas på byggaatt upp
kunskaper, förändra attityder och kartläggaatt och för skogsägamaatt
redovisa naturvärden. Detta arbete bör reslutatinriktat.vara

Ett effektivt miljöarbete förutsätter dessutom smidig planering ochen
uppföljning myndigheternas verksamhet. finnsDet enligt kommitténsav
bedömning anledning inom för deatt nämnda pågåenderamen ovan

MIIJÖ93projekten MIST och förutsättningslöst utreda hur denna
planering och uppföljning skall utformas och hur rollñrdelningen mellan
skogs- och naturvårdsmyndighetema skall vara.

Naturvårdsverket genomför fir närvarande på regeringens uppdrag en
utredning angående biotopskyddet enligt 21 § naturvårdslagen. Inom den
utredningen har diskuterats vilken myndighet skall besluta skyddsom om

enskilda skogliga biotoper. I 199091 års miljöpolitiska beslutav angavs
övervägande skäl taladeatt fir skogsvårdsstyrelsen skulleatt vara

beslutande i dessa fall vilket riksdagen också bekräftade i kommentaren
till motion.en

Enligt kommitténs bestämda uppfattning bör det miljöpolitiska beslutet
följas. Det är nämligen enligt meningvår följdriktig utveckling etten av
ökat sektorsansvar skogsvårdsorganisationen fåratt större ochett ansvar
vidgade befogenheter angående naturvårdsfrågor detpå skogliga området.
I enlighet härmed förslår vi ädellövskogslagens bestämmelseratt över-
flyttas till skogsvårdslagen och skogsvårdsstyrelsen blir tillsynsmyndig-att
het rörande samtliga frågor enligt de bestämmelserna.

Kommittén vill också peka på det är naturlig utvecklingatt en av
sektorsansvaret Skogsvårdsstyrelsen i framtidenatt även handlägger
samråd enligt 20 § naturvårdslagen rörande skogliga arbetsföretag samt
tillståndsfrågor enligt 18 § naturvårdslagen berör skogliga arbets-c som
företag. Detta torde medföra behov ändring i naturvårdslagenav var-
igenom Skogsvårdsstyrelsen får beslutanderätt i dessa frågor. En närmare
utformning bestämmelserna har inte gjorts i detta betänkande. Slutligenav
bör enligt vår uppfattning jakt- och viltvårdsfrågor med skoglig anknytning
handas skogsvårdsorganisationen.av
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7.3 Regionalpolitik i skogspolitiken

Våra slutsatser och Förslag

Kommitténs slutsats år skogsbruket även i fortsättningenatt bör ha
förutsättningar basen för sysselsättning och försörjningatt i fleravara
delar landet, främst i Norrlands inland och där tvekanutanav som
råvarubas.

Kommitten därför storskogsbruket även i fortsättningen skallattanser
ha för främja någorlundaett jämnatt och säker avkastning ochansvar en

sysselsättningsunderlaget i dessatrygga delar landet. Detta föreslår viav
komma till uttryck vi i kapitel föreslår10 deatt nuvarandeattgenom
ransoneringsbestämmelsema bibehålls avseende storskogsbruket.

Vi vidare regionalpolitiska stödatt även i fortsättningen skallanser
kunna användas för skapa underlag för hög skogsproduktion framtidenien
och aktivt skogsbruk idag. Som förett uttryck sektorsansvaret viett anser

aktuellt stöd bör administreras skogsmyndigheten.att nu av

7.3.1 sysselsättningen i skogen

De areella nåringama, främst jordbruk och skogbruk, spelade förr i tiden
Ävenväsentlig roll för sysselsättning och försörjning i land.vårten om

den fortgående utvecklingen vårt näringsliv har både antalsmässigt ochav
andelsmässigt minska denna betydelse spelar de areella näringama
fortfarande roll i flera regioner i landet.stor Genom kraftigt driven
rationalisering och effektivisering har livsmedelsförsörjningen kunnat
säkras för befolkningen och skogsbruket har ökat kraftigt i omfattning mätt
i avverkad volym.t.ex.

Den tidigare starka kopplingen mellan jordbruk och skogsbruk har i stor
utsträckning upplösts. I glesbygdsområdena kombinationenär jordbruk-

Ävenskogsbruk på enhetersmå fortfarande viktig. de allra senasteom
ekonomiskaårens bekymmer för jordbruket markerat det kombinerade

företagets styrka visar utvecklingen dock i längre perspektivett att
näringarna skildagått vägar. Endast 15 % skogsmarken ingårav numera
i kombinerade företag där de båda företagsdelama kan bådasägas ha
någon betydelse för rörelsens resultat. Allt fler privata skogsägare får sin
huvudsakliga inkomst från verksamhet än skogsbmk.arman

Antalet sysselsatta i skogsbruket är svårt mäta. Det beror påatt att
mycket verksamheten utförs deltidssysselsatta eller korttidsanstållda.av av
Befintlig statistik visar bl.a. antalet arbetstimmar i skogsbruketatt har
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till milj.minskat från 50 milj. 1980 40 år 1990. Merpartenår ca avca
storskogsbruket.minskningen faller

Även direkta sysselsättningen i skogsbruket sålunda kan sägasdenom
och för-betydelse för sysselsättningenliten är näringen storvara av

land. Särskilt i glesbygden skogensörjningen i delar vårt ärmånga av en
skapaför verksamheter och bidrar tillbildar basen många attresurs som

för nödvändig service. För cirka 14 landetstillräckligt underlag av
vid mening således avgörandekommuner skogsnäringen i närmastär av
försörjning.betydelse för sysselsättning och

i gällande regionalpolitik7.3.2 Huvuddragen

ställningstagandena regionalpolitikenövergripande tillDe Senaste mer
budgetpropositionen 199192: bil. Iredovisas i 1992 prop. 100 ll.

Regionalpolitikenarbetsmarknadsutskottets betänkande 199192:AU13
bred politisk enighet de allmänna målen förkonstateras det råderatt en om

inriktningen den inte avgörande sättregionalpolitiken och på någotatt av
riksdagen fastlagda politiken 1989-avviker från den år 1990 prop.av

rskr. Utskottet den bakgrunden de90:76, AU13, 346. mot att avanser
målen för regionalpolitiken alltjämt bör gälla.riksdagen sålunda fastställda

arbete,Regionalpolitiken skall inriktas människor tillgång tillpå att ge
skall främjaservice och god miljö de bor i landet. Politikenoavsett envar

mellan människor i olika delar landeträttvis fördelning välfärden avav
befolkningsutveckling betydande valfrihet ioch balanserad så atten

Regionalpolitiken skall vidare underlätta förboendet kan åstadkommas.
produktion varigenom ekonomisk tillväxt kanrationell uppnås.

det skapas förutsättningar förmålen skall kunna uppnås måsteOm
regioner.ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt fungerande
regionaltUtvecklingskraften i de mindre företagen avgörande för denär

liksom satsningar bättre infrastruktur.spridda sysselsättningen, på
regionalpolitiska beslut slogs det fast det krävs åtgärderI 1990 års att

samhälls- och politikområden för de regionalpoli-inom rad olika nåatten
respektive därför utformastiska målen. Verksamheten inom område bör

uppfylls. Huvudprin-de krav de regionalpolitiska målen ställerså att som
verksamhetencipen bör detta skall ske integrerad delatt som en avvara

politikom-de ordinarie medelsramama ställs till respektiveoch inom som
politikenförfogande. Enligt föredragande departementschefrådes måste

utformassektorsomrâden för tydlig och effektiv medför olika att vara
krav gäller inom respektive sektor.utgångspunkt i de mål och som

inomSamtidigt det prinicpiellt viktigt konkreta insatser planerasär näratt
sådan inriktning och utformning deolika sektorsomrâden, de attges en

främjas. angeläget såväl frånregionalpolitiska målen Detta ansågs
utgångspunkter från målet tillväxt ochallmänna välfárdspolitiska som om

samhällsekonomin. Varje samhälls- och politik-högt resursutnyttjande i
för den verksamheten ochområde bör alltså ha attansvaret anpassasegna

skiftande behovenregional utveckling och efter deinriktas efter kraven på
utpekas särskilt i dettaareella näringamai olika regioner. De samman-

hang.
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rad specifika ekonomiskaregionalpolitiken finns medel. DetInom en
utvecklingsbidrag, sysselsättningsbidrag,gäller lokaliserings- ocht.ex.

Ävenglesbygdsstöd och nedsättning socialavgifter. föransvaretav om en
utvecklad infrastruktur vilar sektor anslås särskildaregionalt på resp.

före-medel för regionalpolitiska infrastrukturåtgärder. De regionalpolitiska
tagsstöden kanaliseras i huvudsak till två särskilda stödornråden som

långsiktiga problemen.bedöms ha de svåraste

7.3.3 Regionalpolitiken i 1979 års skogspolitik

förarbetena till skogspolitiska beslut framhåller föredragandeI 1979 års
kommerdepartementschefen skogen betydelse inte baraatt att storvara av

för lands ekonomi och välstånd också i intematio-vårt vårteget utan ett
nellt perspektiv l97879:ll0. Vi därför tillvara möjlig-prop. måste ta

den produktionsresurs skogsmarkenheterna utnyttja utgör. Skogenatt som
betraktas nationell tillgång skall utnyttjas för samhälletsmåste som en som

bästa.
Föredraganden framhåller vidare det självklart skogsnäringenäratt att

verka i överensstämmelse med de övergripande samhällsekonomiskamåste
målen och i samspel med andra samhällssektorer. Det innebär bl.a. att
näringen bidrag tillmåste uppfylla målen full sysselsättning,att om
ekonomisk tillväxt regionaloch balans.

fråga formuleringen skogspolitikens anfördes bl.a.I målom av
följande. Den gällande skogspolitiken bygger principen1948 års pånu

hushållning med skogstillgångar och står således väl i överensstämmel-om
med den moderna resursutnyttjande. bör liggapå Detta synsättse synen

till fir skogspolitiken i fortsättningen.grund även Det innebär bl.a. viatt
framdeles bör eftersträva väl avvägd hushållning med skogarnaäven en

kontinuerligtdet möjligt utnyttja det virke skogarna kangör attsom som
Motivet för hushållningen med skogarna har tidigare främst varitge.

behovet säkra dels skogsindustrins råvaruförsörjning längre siktattav
dels sysselsättningsunderlaget i skogsbruket. Dessa motiv väsentligaär

i fortsättningen.även
Föredragande departementschefen framhöll skogsnäringens väsentliga

betydelse för sysselsättningen. Särskilt gäller detta i skogslänen, fråmts i
deras glesbygder. dessa områden i dag bristenI är alternativa sysselsätt-på
ningsmöjligheter samtidigt förutsättningarna skapastor attsom nya
arbetstillfällen begränsade. Departementschefenär påpekade att omsorgen

sysselsättningen redan i dag spelar väsentlig roll i skogspolitikenom en
bör falletoch så även i fortsättningen. kontinuerligtGenomatt ettvara

skogsbruk med hög volymproduktion och god hushållning skapasen en
fast förgrund sysselsättningen inom skogsnäringen och angränsande
näringar. Vidare stärks underlaget för nödvändig service i glesbygden.

uttalanden här har redovisats iDe anslutning till formuleringensom av
följdesskogspolitikens mål år 1979 flera olika i denpå sätt närmareupp

skogspolitikenutformningen och dess medel. sysselsätt-Så t.ex.av var
väsentligtningen motiv i ställningstagandena den framtida Skogspro-ett om
omfattning inriktningduktionens och och därmed medlen för denna.nåatt
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Flera bestämmelser i skogsvårdslagen tjänar regionalpolitikens syften
det direkt kommer till uttryck. Det gäller bestämmelsernautan att t.ex. om

anläggning skog, röjning, gallring och avverkning syftar till attav ny som
kontinuerligt skogsbruk med hög kvalitets- och volymproduktion. Be-
stämmelser direkt sikte på skogsindustrinsvärna lång-tar attsom mer
siktiga råvaruförsörjning och därmed sysselsättningen i både industrin och
skogsbruket är dels de innebär begränsning i rätten avverkaattsom
slutawerkningsmogen skog, dels de beslutade bestämmelsernaår 1983 om
skyldighet awerka viss del denna.att av

Gällande skogspolitik bl.a. regionalpolitiska skål sikte påtar att ettav
aktivt skogsbruk skall bedrivas i princippå alla fastigheter. Mot den
bakgrunden gäller hushållnings- eller ransoneringsbestämmelsema i
skogsvårdslagen alla fastigheter eller i vissa fall s.k. brukningsenheter.
Med brukningsenhet i regel och ägares skogsmarksinne-avses en samma
hav inom kommun. förarbetenaI i vad skall fåmånatt avstegen anges

frångöras denna regel främstmåste medprövas hänsyn till att ransone-
ringen bl.a. syftar till främja jämn sysselsättning i skogsbruket. Enatt en
uppdelning skogsmarksinnehav inom kommun ellerettav en en samman-
föring mark inom eller fleratvå kommuner bör följaktligen få ske baraav

det lämpligtär med hänsyn till sysselsättningsunderlaget inom olikaom
arbetskraftsområden.

De grundläggande krav ställs enligt skogsvårdslagstiftningen skallsom
alltid tillgodoses statligt stöd. I de fall då det är samhällsintresseutan ett

få till stånd skogsvård går utöver dessa kravatt kanen som som anses
skäliga för den enskilda skogsbrukaren bör emellertid enligt 1979 års
beslut statligt ekonomiskt kunnastöd Det sådant stöd kanattges. anges
motiveras främst från regionalpolitiska utgångspunkter. Sådant stöd
beslutades. I anslutning härtill betonades den betydelsestora som
skogsbruket har i glesbygden del i det sysselsätt-sammantagnasom en
nings- och serviceunderlaget. Det påpekades också skogsbruket i inteatt
obetydlig utsträckning åstadkommer sysselsättning i flera angränsande
näringar och insatser inom skogsbruket torde tillhöra de minstatt
kostsamma sysselsättningsskapande åtgärderna.

Departementschefen framhöll det statliga stödet till skogsbruketatt
borde ha regionalpolitisk funktion i fortsättningen.även Härigenom kanen

högre skogsproduktion upprätthållas i Sverige för möjliggöraatten norra
skogsindustriell verksamhet där. Mot den bakgrunden gjordes stödom-en
rådesavgränsning grund för fördelning och differentiering detsom av
statliga stödet. Avgränsningen gjordes med utgångspunkt i förutsätt-
ningarna för skogsproduktion och inte direkt i det faktiska sysselsätt-
ningsläget.

För stödområdet beslutades dels särskilda skogsvårdsbidrag, dels
förhöjda bidrag till andra skogsvårdsåtgärder och skogsvägsbyggnader.
Formerna för och omfattningen stöd detta slag har sedan år 1980av av
förändrats flera gånger. Stödet finansierades från början helt med ordinarie
statsbudgetsmedel. Sedan år har finansieringen1984 med undantag heltett
skett med skogsvårdsavgiftsmedel. Undantaget har varit den treåriga
försöksverksamheten med regionalpolitiska insatser i privatskogsbruket i
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Norrbottens och Västerbottens inland och förlängs finansie-årettsom nu
rad med skogsvårdsavgiftsmedel.

7.3.4 Regionalpolitiken i kommitténs uppdrag

kommitténsI direktiv framhålls bl.a. vi bör räkna med skogsnäring-att att
i framtidenäven i eller utformning kommer fortsättaen att atten annan

utgöra ryggraden i den svenska samhällsekonomin och i högre grad än för
närvarande bidra till tillväxten i ekonomin. Därför bör kommittén i sin
målformulering frånutgå skogarna även framgent skall utnyttjasatt
effektivt och med De svenska skogarna är grundläggande föransvar.
sysselsättningen i glesbygden och därmed förutsättning för levandeen en
landsbygd. Kommittén skall i fråga statliga medel bedömaom om
regionalpolitiskt motiverade stöd skall kunna lämnas och lämna förslag till
hur de i fallså skall finansieras. I sin översyn den statliga skogsvårds-av
organisationen skall kommittén utgå från orgnisationens lokalaatt
förankring bör behållas skogsvårdsstyrelsemas regionala anpassning,men

större geografiskat.ex. ansvarsområden, skall prövas.genom

7.3.5 Regionalpolitiken och EG

Utgångspunktema för regionalpolitiken inom EG och Sverige är delvis
olika. Inom EG är skillnader i ekonomisk utveckling och arbetslöshet stora
mellan olika länder och regioner. EGzs regionalpolitik därför sintar
utgångspunkt främst i strävandena utjämna dessa skillnader.att

I Sverige år det främst långsiktiga nackdelar för näringslivet i vissa
delar landet regionalpolitiken strävar eliminera. Långa avståndattav som
till marknader, låg befolkningstäthet, gles infrastruktur och kallt klimatett
är exempel sådanapå faktorer.

Det mellan EFTA och EG träffade EES-avtalet berör i första hand den
Åtgärderdel regionalpolitiken omfattar direkta stöd till ñretag. iav som

form allmänna infrastrukturåtgärder och regionalpolitiska anpassningarav
inom olika politikområden berörs inte avtalet i den demån inte snedvrider
eller hotar snedvrida konkurrensen och dännedatt handeln mellan
avtalspartema på sätt strider detett intresset.mot Detsom gemensamma

är grundläggande regel för statsstöd.senare en
Avtalet tillåter emellertid bl.a. dels stöd för främja den ekonomiskaatt

utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det
råder allvarlig brist på sysselsättning det högst prioriterade området, dels
stöd för underlätta utveckling viss näringsverksamhetatt eller vissaav
regioner i den mån det inte påverkar handeln i negativ riktning i en
omfattning strider det intresset detmot mindresom gemensamma
prioriterade området.

Särskilda icke-bindande rättsakter fogats bilaga till EES-avtaletsom som
förutsättningarna för regionalpolitiskt stöd skall fåatt Bl.a. skallanger ges.

stödomrâden väl definierade och avgränsande, bidragsnivåema skallvara
relateras till de regionala problemens och svårighetsgrad och maximalart
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Vad gällerinvesteringskostnadema.skall istödnivå procentt.ex. avanges
undersådana regionerprioterade ingåfår i det högststödområden ensom

% lägre än EG:sminst 25BNPcapita ärtreårsperiod visar somen
högst 75 %område får tilldetta uppgåBidragsnivån igenomsnitt. av

fårstödområdet sådanamindre prioriteradedetinvesteringskostnadema. I
inom-landets genomsnittfrån detavviker starktregioner ingå egnasom

nationell obalans.
nordiskai delar deregionalpolitiska problemenEftersom de stora av

EES-avtalet hänsynde i medgerkaraktär än EGländerna har atten annan
idenna bakgrund görsbefolkningstätheten. Mottill bl.a.skall kunna tas

regionalpolitikbedömningen svenskdenEES-propositionregeringens att
inriktning i dag när EES-med ikunna bedrivasbör stort sett somsamma

i kraft.avtalet har trätt

överväganden7.3.6 Kommitténs

regionerinnebär för vissaråder i landförutsättningar vårtskildaDe som
näringslivdifferentierat och starktupprätthålla välsvårigheter att ettstora

dettaservice. Särskilt utpräglat ärunderlag försysselsättning ochsom ger
be-avstånden, den glesainland.i Sveriges Deförhållande storanorra

Samtidigt detorsaker härtill. ärklimatet viktigabyggelsen och det kärva är
landsbygd ilevande ärhela Sverige lever. Enskäl väsentligtflera attav

för regionalpolitiken.sig viktigt målett
ochsysselsättningmöjligheterna tilldet här fråga ärde områden ärI om

sysselsättningstillfällenskapaFörutsättningarna förförsörjning få. att nya
debygga påviktigt långt möjligtdärför såbegränsade. Det ärär att

vattenkraften har byggts ärSedanbygden kan erbjuda. ut enresurser som
förlänge varit basenSkogen har sedanväsentligaste skogen.deav

inland. bör den kunnaförsörjning i Norrlands Detsysselsättning och vara
tvekanskogsindustrin det ingenråvarubas för äri fortsättningen.även Som

möjligt.detta ärattom
gällandepräglarregionalpolitiska betydelseskogsbruketsInsikten om
skogs-regionalpolitiken har alltsåden beslutadeskogspolitik. linje medI

avseende.i dettaskogsmyndigheten sektorsansvarochbruket getts ett
framtidaförutsättning förskogsbrukkontinuerligt ärKravet ett en
och säkerfrämjat någorlunda jämnRansoneringsreglema harskördar. en
bruknings-skall tillämpas varjeBestämmelserna de pâavkastning. attom

harfår omfatta kommunoch dessa i princip inte änenhet att enmer
därarbetskraftsområdensysselsättningsunderlaget i normalatryggat

storskogsbruket dominerar.
Även sektorsansvarskogsbrukets regionalpolitiskai fortsättningen bör

skogsvårds-igrundläggande bestämmelsernatill uttryck dekomma genom
välmed produktion ochkontinuerligt skogsbruk höglagen ett enom

emellertid endastbestämmelser behöveravvägd hushållning. Dessa vara
kontinuerligt överbedriver verksamhetinriktade storskogsbruketpå som

gäller förskilda förutsättningarnaflera dekommuner. Genom som
ändå.regionalpolitikens intressen tillgodosessmåskogsbruket kommer att

detalj regle-minskadgrundläggande kravetDärmed tillgodoses också det
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ring. Kommittén återkommer till denna fråga i kapitlen framtidaom
skogspolitiska medel.

Sektorsansvaret kan emellertid inte drivas alltför långt. gällandeI
skogspolitik har det uttryckts så de krav ställs i skogsvårdslagenatt som

den enskildepå skogsbrukaren skall skäliga och rimliga och sålundavara
kunna tillgodoses statligt ekonomiskt stöd. Genom särskilt regionalpo-utan
litiskt stöd har, framgått i det föregående, kraven emellertid kunnatsom
höjas det gällernär långsiktiga investeringar i skogsbruket. Det är
angeläget så kan ske även i fortsättningen. Den utformning stödetatt som
har i dag âr i linje med de förutsättningar ställs för regionalpoli-som upp
tiskt stöd inom EG. Det bör sålunda inriktas skogligt stödområdemot ett

den finns fir närvarande och omfatta sådana insatser itypav som
skogsvården skapar underlag för hög skogsproduktion i framtidensom en
och aktivt skogsbruk i dag.ett

Finansieringen det regionalpolitiska stöd beslutades år 1979av som
skedde med skattemedel. Sedermera har stödet finansierats med skogs-
vårdsavgiftsmedel, vilket kan sägas uttryck för förstärktett ettvara
sektorsansvar. Denna möjlighet kvarstår inte sedan riksdagen beslutat att
avgiften skall slopas. De grundläggande principerna för hur långt sektors-

bör sträcka sig talar i stället för återgång till skattefinansiering.ansvaret en
Den försöksverksamhet i regionalpolitiskt syfte har bedrivits in-medsom
tensifierad skogsvård i Norrbottens och Västerbottens läns inland har för
Övrigt finansierats detta sätt.

Som uttryck för sektorsansvaret bör aktuellt stöd administrerasett nu
skogsmyndigheten enligt kommitténs direktiv i framtidenävenav som

skall lokal förankring. Genom stödet integreras i skogsmyndig-attges en
hetens nomiala verksamhet kan de regionalpolitiska effekterna breddas.
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8 Framtida skogspolitiska mål

1 Utgångspunkter

övergripandeDe samhällsmålen har lagts fast riksdagen utgör målsom av
fir all samhällelig verksamhet. Var och samhällets sektorer skallen av
enskilt och i samspel med andra samhällssektorer verka i riktning mot
dessa mål. Skogspolitiken vilketpå skogsbruketsätt bör bidra till attanger
uppfylla de övergripande samhällsmålen bl.a. ekonomisk tillväxt,om
balans i utrikesbetalningama, full sysselsättning, regional balans godsamt

och miljövård.natur-
skogsbruket karaktäriseras globalt unik långsiktighet. Skogensettav en

är också den viktigaste i Sverige därtill år förnybar.naturresursen som
Den dominerar landskapet i större delen landet; Nyttjandet denav av
ställer särskilda krav miljöhänsyn.på Detta motiverar det utfomiasatt en
särskild politik för skogsbruket.

Skogsnäringen är vår viktigaste exportnäring och därmed vårten av
lands basnäringar med avgörande betydelse fir såväl sysselsättning som
välfärd. Förhållanden skogstillgångar, framtida efterfrågan och utbudsom

skogsprodukter i andra länder liksom de administrativa och ekonomiskaav
förutsättningarna för skogsnäringen framför allt inom EG och andra
konkurrentländer därförär betydelse vid utfominingenstor denav av
svenska skogspolitiken. Dessa förhållanden behandlas utförligare i kapitel
5 och 6 i bilagoma 7,11 och 12.samt

Det övergripande samhällsmálet för miljöpolitiken är allaatt trygga
människors tillrätt god livsmiljö och i framtiden. De miljöpolitiskaen nu
besluten har slagit fast alla samhällssektorer skallatt genomsyras av en
ansvarsfull hushållning med och miljö- och naturresursemaomsorg om
inom för sin verksamhet. Innebörden sektorsansvaret för miljö-ramen av
och naturvärden i skogen redovisades utförligti kapitel 7.

Sverige har ratificerat rad internationella konventioner inom miljö-en
och naturvårdsområdet och har därmed förbundit sig vidta vissaatt
åtgärder. Konventionema bl.a.rör våtmarker betydelse livsmiljöerav som
för våtmarksfåglar, skydd flyttande vilda djur skydd europeiskasamtav av
vilda djur och växter deras naturliga miljö. Andra områdensamt där
internationella överenskommelser har träffats gäller de gräns-t.ex.
överskridande luftföroreningama och utsläppen växthusgaser. För dessaav
förhållanden redogörs utförligare bilaga 4. Miljösamarbetet har under de

decennierna stärkts och utvecklas fortlöpande.senaste Sverige har vid
FN:s konferens miljö och utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992om
undertecknat konventioner biologisk mångfald och klimat samtom en
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åtaganden med anknytning tillprinciper. Alla dedeklaration skogligaom
internationellt beaktas vid utfonn-Sverige har gjort måsteskogen som

skogspolitiken.den framtidaningen av
utbredning i landet har skogsnäringensin geografiskaGenom en

regionala balansen. regionalpolitiska beslutetsärskild betydelse för den Det
har verksamhet betydelse föralla sektorerinnebär inomatt som avman
för uppfylla de regionalpoli-utvecklingen harden regionala ett attansvar
till service och god miljömänniskor tillgång arbete,tiska målen attom ge

förhållanden redogjordes ii landet. dessa närmarede bor Föroavsett var
kapitel 7.

beträffande skogspolitikens mål infördirektiv 2000-kommitténs sägsI
skogsnäringen i framtiden i ellervi bör räkna med äventalet attatt en
fortsätta ryggraden i denutformning utgöra svenskakommer att attannan
grad för närvarande bidra till tillväxtensamhällsekonomin och i högre än

skall framgent nyttjas effektivt och medi ekonomin. Skogama även
med skogarna för landets bästa såledeslångsiktig hushållning ärEnansvar.

hushållning allt från bevarandegrundläggande. En sådan avrymmer
försiktighet vid markberedning. kräverbiologisk mångfald till Den
från de naturgivna förutsättningarna och denskötselmetoder utgårsom

luftföroreningar och markförsuming. En utgångspunktfordrar kamp mot
långsiktiga bärkraft hävdasför skogsbruket bör skogsresursemasattvara

skyddas. ställer krav planeringoch och Detta påatt arter naturtyper av
miljöanpassade brukningsmetoder ochmarkanvändning på påsamt en

miljö- och naturvärden inom skogspolitiken.stärkt ställning för En annan
skogsbruket i princip bör självfmansierat.utgångspunkt är att vara

utgångspunkter har redovisats här ochKommittén har jämte de som som
olika politiska beslut gjort ytterligare ställnings-har slagits fast genom

till grund för formuleringen de skogspolitiskataganden ligger avsom
målen.

har successivtUnder de decennierna trakthyggesbruketsenaste
förutsättningar tillvara.förändrats. Skogens naturliga allt 1950-tas mer
storskaliga utvecklatsl970-talens schablonartade och hyggesbruk har mot

medvetenhetståndortsanpassat skogsbruk och större värdetett en om av
Övergången från blädningsartatbiologisk mångfald. skogsbruk tillett

främstdagens ståndortsanpassade skogsskötsel baserad trakthyggesbrukpå,
har god grund för klara produktions- och miljömålen. Samtidigtlagt atten

vi tillvara lands förnybara kan vi medverka tillvårttar stora resurssom
globalt, regionalt lokalt.flytta fram positionen miljöområdet ochatt -

växande virkesförråd kommer bindasker globaltDetta att ett attgenom
koldioxid, regionalt binda kväve och bryta olikaatt typerner avgenom
luftföroreningar lokalt naturanpassade skogsbruksmetodersamt genom

mångfald. Kommittén därförbidra till biologisk det gåratt attanser
vidmakthålla hög skogsproduktion och samtidigt bedriva goden en
miljövård i vid mening.

framtida skogspolitiken skall grunda sig helhetssyn skogenDen påen
produktions- och miljöaspektema bedöms likvärdiga. Skogspolitikendär

skogsnäringenskall också främja bl.a. forskning, utveckling,genom
informationsverksamhet och internationellt samarbete.
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Skogsnäringen är regionalpolitisk betydelse. Många destorav av
arbetstillfällen skogsnäringen finns mindrepå och i landsdelarorterger
med sysselsättning. Skogsnäringen bär del Sverigesstorsvag upp en av
infrastruktur utanför de tätortema. Nettoexportvärdet skogsindu-stora av
striprodukter iär storleksordning nettoexportvärdetensamt samma som av

och tjänster i alla branscherandra tillsammans. Det storavaror genom-
slaget i handelsbalans och regional sysselsättning gör förändringar iatt
skogsindustrin har betydelse för landet. Om produktionen ochstor
förädlingsgraden ökar ökarså valutainkomstema och sysselsättningen

i regioner. Omvänt får minskningar industrintryggas storasvaga av
negativa effekter för och den regionala sysselsättningen.exportnettot

Strukturen i det svenska skogsägandet, med fåtal ochett stora ett stort
antal små det förhållandeägare, all skogsmarknästan i Sverige brukasatt
ekonomiskt skogsbrukets betydelse för samhällsekonominsamt stora gör
det nödvändigt skogsmarken förenapå olika markanvändningsintressen,att
d.v.s. tillämpa mångbruk.att

Mångbruk innebär skogens alla funktioner leverantöratt som av
förnybar livsmiljöråvara, för växter och djur, källa firsom som
friluftsliv, bärare estetiska och kulturella värden, närings-som av som
mässig bas för renskötseln producent bär, och jaktbartsamt som av svamp
vilt skall beaktas vid hanteringen skogsresursen på all skogsmark ochav
på alla skogliga impediment. Hur vikt i det enskilda fallet läggsstor som
vid de olika funktionerna beror på de naturliga förutsättningarna i
landskapet på de befolknings- och näringsmässiga förhållandena.samt

Avslutningsvis konstaterar kommittén de skogspolitiska målen måste,att
med hänsyn till den långsiktighet präglar skogsbruket, stabilasom vara
över tiden.

8.2 Skogspolitiska mål

De skogspolitiska målen rör såväl miljön skogens och skogsmarkenssom
nyttjande. Målen betraktaår inriktningsmål och gäller alla delaratt som

landet.av

Mål för skogens och skogsmarkens nyttjande produktionsmål
Skogen och skogsmarken skall nyttjas effektivt och ansvarsfullt denså att
uthålligt kan god avkastning. Skogsproduktionens inriktning skallge en

sådan framtida handlingsfrihet erhållsatt beträffandestorvara en
användningen produkterna. Nyttjandet skall präglas mångbruk.av av

Miljömål
Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall vidmakthållas.
Biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkerställas

i landet naturligt förekommandeatt växt- och djurartergenom ges
förutsättningar fortleva under naturliga betingelseratt och i livskraftiga
bestånd. Hotade och skall skyddas. Skogensarter estetiska,naturtyper
kulturella och rekreationsmässiga värden skall värnas.
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8.3 Preciseringar målenav

Kommitténs preciseringar målen beskriver önskvärda förändringarav av
skogstillståndet hur skogen framgent bör vårdas och nyttjas fir desamt att
skogspolitiska målen skall kunna uppfyllas.

8.3.1 nyttjandeMarkens

Aktivt skogsbruk

effektivtskogen skall kunnas nyttjas denFör så godattatt ger en
skogsproduktion bör aktivt skogsbruk bedrivas på huvuddelenett av
skogsmarken. skall ske i överensstämmelse med detDetta övergripande
samhällsmål kommer till uttryck i naturresurslagens bestämmelse 2som

har betydelsekap skogsmark för skogsnäringen skall4 § såatt somom
långt möjligt skyddas åtgärder kan påtagligt försvåramot ettsom som
rationellt skogsbruk.

frånMark undantagen skogsbruk

för skogsbruketmiljömålet säkerställa den biologiskaOm mång-attom
falden skydda hotade ochoch skall kunna uppfyllas äratt arter naturtyper

nödvändigt vissa biotoper ochdet områden är helt undantagna frånatt
skogsbruk. arealer behöverHur undantagna och vilkenstora som vara
sammansättning dessa bör ha beror i hög grad vilka skogsbruksmetoderpå

används den brukade skogsmarken. Nograrma bedömningar i dessapåsom
sig fördjupadavseenden bör grunda kunskap systematiskaen genom

inventeringar hotbilden. Allmänt gäller dock skogsbruket bedrivsattav om
det långt möjligt efterliknar det vilketså så sätt på skogsekosyste-att som
naturligen fungerar minskar behovet undantaså arealer.attmen av

Kommittén skogsbruket i betydligt högre grad hittillsän måsteattanser
bedrivas detta utvecklingen och användningenpå sätt ståndort-samt att av
sanpassade metoder bör fortsätta. Härigenom kan den totala omfattningen

helt från skogsbrukområden undantas begränsas.av som
Avsättningen större områden med stöd naturvårdslagen national-av av

parker, eller domänreservat har hittills koncentreratsnaturreservat som
itill skogar i nordvästra Sverige ringa grad påverkats människan.som av

södra och mellersta Sverige och i Sveriges kustland finnsI störrenorra
skogsområden i ringa grad har påverkats människan och harsom av som
naturskogskvaliteter. bör tillräckliga arealer undantagna frånHär vara

Även vissa skog harskogsbruk. blivit ovanliga till följdtyper av som av
brukningsmetoder skyddasmoderna kan behöva eller återskapas.

Kommittén har låtit genomföra särskild analys angående reservatav-en
sättning skogsmark. analys redovisas i bilaga och finnsDenna 10av
sammanfattad i bilaga analysen det12. I räkneexempelantas ett attsom
reservatbehovet skogsmarken utanförär 15 % den fjällnära skogenav
under förutsättning 1980-talets skogsbruksmetoder hänsynsnivåochatt
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tillämpas. Den skogspolitik kommittén föreslår kommer starktattsom
bidra till förändring skogsbruksmetodema. Det bedöms leda tillen ettav
betydligt bättre bevarande hittillsän den biologiska mångfalden iav
skogen. Med hänsyn härtill kommittén efter 30 år bör 5 %attanser av
skogsmarken i hela landet undantagen från skogsbruk formi störrevara av
områden. Idag är 2,5 % undantagen på detta sätt.ca

Behovet undanta medelstora och mindre biotoperområdenatt medav
höga naturvärden från skogsbruk är i hela landet. Genom detstort år 1991
införda biotopskyddet i naturvårdslagen 21 kommer§ detta behov att

Ävendelvis kunna tillgodses. andra områden med höga naturvärden eller
med förutsättningar utveckla sådana värden böratt dock undantas från
skogsbruk. Därvid är det angeläget insatserna i linje med vadatt som
anförts i Ds 1991:87 Naturvårdshänsyn och de areella näringama
prioriteras och samordnas över större områden och över ägogränser.

Skogliga impediment

De skogliga impedimentens virkesproduktion nyttjas i mycket liten
utsträckning. De våta impedimenten kan dikas och gödlas och på så sätt
omföras till skogsmark. För närvarande begränsar sig skogsbrukets
intresse för impedimenten huvudsakligen till utnyttja enstaka frånatt
förädlingssynpunkt värdefulla träd avverka för husbehov.samt att
Impedimenten fyller emellertid andra viktiga funktioner. De har i många
fall höga naturvärden, de producerar renbete och bär, de är värdefulla
miljöer för friluftslivet och de är vackra inslag i landskapsbilden.

Enligt kommitténs bedömning bör den naturliga karaktären hos de
skogliga impedimenten bibehållas. Trakthyggesbruk med slutawerkning,
återväxtåtgärder, röjning och gallring bör därför undvikas där. Inte heller
produktionshöjande åtgärder såsom dikning, gödsling eller skogsodling
med Återhållsamhetenfrämmande trädslag bör företas på sådana marker.
beträffande dikning bör emellertid inte gälla sådana fall då viss dikning på
impediment krävs för för genomförande lämpliga dikningsföretag påav
skogsmark.

Nedlagd jordbruksmark

Jordbruket genomgår snabb omställningsprocess sannolikt kommeren som
pågå ytterligare mångaatt år. Mycket talar för markarealeratt stora

kommer livsmedelsproduktionenatt tas och bli tillgängliga förur annan
användning, däribland virkesproduktion. Dessutom finns betydande arealer
med mark skog har lagtsutan huvudsakligen under 1970- ochsom ner
1980-talen.

Den del marken inte i anspråk jordbrukettas för odlaav som attav
energi- och industrigrödor eller för ändamål bör till delannat kunnaen
utnyttjas för intensiv eller extensiv skogsproduktion. Naturvårds-,
landskapsbilds- och kulturmiljöskäl talar fir beskogning f6re-att en
trädesvis bör ske med lövträd. Nedlagd jordbruksmark bör också till viss
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variationsrikt landskap ochfrämjarutveckling vilketdel lämnas för fri ett
mångfalden.den biologiska

Fjällnära skog

varit föremål för intensiv debattskogarna hari de fjällnäraSkogsbruket en
beslut skogspolitiskaVid tillfällen hardecennium. tvåunder än ett ommer

föregicksbeslutet1991. Dettagits riksdagen, årinsatser senastesenastav
motiv förkommitténs uppfattning saknasutredning. Enligtgrundligav en

beträffande de fjällnära skogarna.skogspolitikens inriktningändraatt
återhållsamhet.således bedrivas med DettaSkogsbruket där skall stor

främmande trädslag ochmed byggeninnebär bl.a. skogsbruk små utanett
markberedningsmetoder särskildradikalaanvändning samtutan av

verksamheten.planering av

Ädellövskog

Ädellövskogama virkesprodu-funktioner.fyller Förutommånga att vara
för landskapsbilden, friluftslivetomistlig tillgångdessa skogarärcent en

kulturhistorisktmångfalden. De är dessutomoch den biologiska
ädellövskogar skall bevaras för framtidenlandetsnärvarande gällerFör att

deras omfattning börädellövskogsbruk. Kommitténaktivt attansergenom
för ändamålet lämpligaanläggning ädellövskog påöka nyavgenom

förstärkasädellövskogar naturskogstypVidare bör skyddetmarker. avav
kommittén förordar i detreservatavsättningför den ökadeinom somramen

föregående.

Kulturmiljö

kulturmiljö.skydda och vårda vårnationell angelägenhet AvDet är atten
omfattas lagenfornlämningarbetydelse givetvis sådanasärskild är avsom
skydda och vårdaemellertid angeläget ävenkulturminnen. Det är attom

områden från skogsbrukundanta smärreandra kulturlämningar attgenom
skogliga åtgärderna.eller deatt anpassa

nyttjandeSkogsproduktionen dess8.3.2 och

Trädslagsval

skogsproduktion bör utnyttjasförutsättningar för pånaturligalandsVårt
användning börbeträffande virketshandlingsfrihetbästa Ensätt. stor

differentieradproduktionenSamtidigt det önskvärt äreftersträvas. är att
i huvudsakbör i fortsättningenProduktionen äveni fråga trädslag.om

dockkvalitet. Andelen lövträd börbarrträdsvirke godinriktad mot avvara
till sina förutsättningar harmed hänsynÖka särskilt i områdennågot som

i barr-öka lövträdsandelenangelägetliten lövträdsandel. Det är attmeren
lövskogsarealen.blandskogar ökaoch än att
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Under de har30-40 åren dominerat skogsodlingen isenaste granen
södra Sverige och tallen i delar Sverige. enligtDet ärstora av norra
kommittén önskvärt användningen dessa trädslag framgent i högreatt av
grad präglas växtplatsens naturgivna förutsättningar.av

Beståndsanläggning och beståndsvård

Skogsproduktionen långsiktigär verksamhet. Tiden från föryngring tillen
skörd varierar beroende främst skogsmarkenspå produktionsfömiåga och
trädslag. Produktionstiderna normalt iär intervallet 50-150 kortår. På och
medellång sikt den möjligaär awerkningen i utsträckning bestämdstor av
tillståndet i befintliga skogar. Det gäller både avverkningens storlek och
sammansättning. Produktionen på lång sikt påverkas framför allt genom
beståndsanläggningen och den tidiga beståndsvården.

Den möjliga awerkningen väntas under åtminstone decennierett par
betydligt efterfråganstörre än virke.på betyderDetta avverk-attvara

ningsmogen skog för framtiden. Längre föryngringtider idag böränsparas
kunna tillämpas vilket skapar för ökad användning naturligutrymme en av
föryngring och för ökad produktion från förädlingssynpunkten av
högkvalitativt virke. Det kommitténsär uppfattning det för landetatt som
helhet bör ske tyngdpunktsförskjutning skogsskötsel främjarmoten en som

sådan kvalitetsproduktion.en

Effektivt ansvarsfulltoch nyttjande

Skogen detär dominerande ekosystemet i så hela vårt land.gott som
Skogen miljö därför viktigär för såväl människor för ochväxtersom som
djur. Skogsbruket har också betydelse för sysselsättning och utkomst-stor
möjligheter över hela landet. Denna betydelse väntas bestå.

Det kommitténsär uppfattning skogsmarkens virkesproducerandeatt
förmåga bör nyttjas väl all skogsmark där inte andra intressen, t.ex.
naturvårdsintresset, väger skogsproduktionen.än Skogama börtyngre av
hänsyn till sysselsättningen i främst glesbygden ha sådanen samman-
sättning de långsiktigt kan jämn virkesavkastning. Det vidareatt ärge en
angeläget det ständigt finns tillgång till viss mängd gammal skogatt en

livsmiljö för växter och djur.som

Skogsmarkens långsiktiga produktionsfonnåga

För all tillväxt krävs näring. Produktion och tillvaratagandet virkeav
innebär således näring bortförs skogen. Luftföroreningamaatt ur
påskyndar denna och därförär allvarligt hot skogsmarkenett motprocess
och olika organismers livsbetingelser i skogen. För upprätthållaatt
skogsmarkens långsiktiga produktionsfömiåga och säkerställa skogsekosys-

stabilitet krävs påverkan från de luftbuma ñroreningamatemens att
minskar radikalt. Det är viktigt såväl näringslivetatt staten som som
allmänheten olika bidrarpå sätt till påskynda det miljöarbete pågåratt som
för begränsa luftföroreningama.att
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produktionsformerna i sådanaKommittén skogsbruket böratt varaanser
läckage och bortförsel näringsämnen minimeras. Produktions-att avannan

förmågan således huvudsakligen kunna upprätthållas med naturligbör
vittring, ñrnanedbrytning och luftbuma näringsämnen från havet som
näringsbas.

inte ändamålsenligt förändringar skogsskötseln,Det är att t.exgenom av
övergång till lövträdsproduktioni de belastade områdena, försökamesten

effekterna luftföroreningama. åtgärdermotverka Resultatet sådanaav av
marginella utfaller först lång sikt. föreslår kommitténär och på Däremot

tidigareandra skäl, nämnts, förespråka ökad lövtrâdsproduk-av som en
tion.

kalkning och vitaliseringsgödsling kan luftföroreningar-nasGenom
skadeverkningar imarken viss mån motverkas och fördröjas. Kommit-på
tén dessa åtgärder verksamt kan bidra till förbättra marktill-att attanser
ståndet i områden hårt belastade.är Kunskaperna åtgärdemassom om
effekter dock fortfarandeär otillräckliga. I avsnitt behandlas frågan12.6

inriktning, omfattning och finansiering dessa åtgärder.om av

Helträdsutnyttjande

Vid huvuddelen de avverkningar utförs i dag utnyttjas endastav som
stamveden. Till viss del tillvara och för energiända-användstas grenarna
mål. Ett storskaligt utnyttjande skulle emellertid kunna ettav grenarna ge
betydande tillskott till energiförsörjning, bilagalandets vilket redovisas i
10.

Om framför allt fmgrenar och barr, förs bort från skogen måstegrenar,
näringsbortfallet kompenseras askåterföring eller på sätt. Påannatgenom

marker i områden med låg kvävedeposition, dvs. i Sverige,magra norra
kan det också bli fråga kompensera för kväveförlusten. Kunskaper-attom

de långsiktiga effekterna mark och vegetation detta s.k.påna om av
helträdsutnyttjande med kompensationsgödsling ofullständiga.är ännu
Enligt kommittén därför tills vidare ñngrenarbör och barr frånuttaget av
skogen begränsas starkt.

Växthuseffekten

s.k. växthuseffekten beror utsläpp däriblandDen på koldioxidav gaser
från industrier, energiproduktion och trafik. inte utsläppen minskarOm
eller binds hotar global uppvärmning med effekter är svåragaserna en som

förutsäga. dem kommer troligenMånga innebära sämreatt attav
förutsättningar för mänsklig verksamhet delar jorden.på stora av

Vid konferens miljö och utveckling i Rio Janeiro i juniFN de:s om
kom klimatkonvention. Konventionen innebär1992 överens attman om en

varje land skall utarbeta fasta planer för hur utsläppen växthusgaserav
skall emellertid intebegränsas. Man lyckades komma överens om
begränsningarnas storlek eller tidtabellen för dem.

skogstillgångar. Mycket för tillgångarnaSverige har talarstora att
kommer decennierna tillbyggas ytterligare under de kommandeatt upp
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följd hög tillväxti skogen och i förhållande till tillväxtenav en väntaden
låg efterfrågan på virke. Detta leder till ökad bindning koldioxid.en av
Kommittén konstaterar det inte är motiveratatt vidta aktiva åtgärder föratt

hämtöver öka bindningenatt koldioxidi svensk skog. En ökad bindningav
kan nämligen främst åstadkommas minska awerkningamaattgenom om

önskar få effekt inom rimlig tid. Detta striderman flera demot av
övergripande samhällsmålen. Sverige bör emellertid på andra vägar
motverka växthuseffekten.

Virkesforsörjning

För skogsnäringenatt helhet skall fungera effektivt krävssom att
virkesutbudet och skogindustrins virkesbehov till varandra. Underavpassas
de femton åren har industrinsenaste periodvis haft problem med virkesför-
sörjningen. Olika skogspolitiska åtgärder genomñrdes då för att styra
awerkningamas storlek och sammansättning.

Enligt kommitténs direktiv bör skogsnäringen liksom andra näringar ta
ökat praktiskt och ekonomisktett i utbyte minskade ekonomis-motansvar

ka och administrativa pålagor. Kommittén detta blandattanser ansvar
kan komma tillannat uttryck i skogsnäringenatt för lösaattansvarar

framtida virkesförsörjningsproblem. Det är därför viktigt skapa förut-att
sättningar för väl fungerande virkesmarknad.en

8.3.3 Skogsbrukets metoder

Skogsskötselrnetoder

De naturgivna ñrutsättningama för skogsproduktion varierar i hög grad
mellan och inom landets olika regioner. Därtill kommer skillnader i
skogsbestandens struktur. För uppnå effektivatt produktion bör olikaen
skogsbrukssätt liksom metoder för beståndsavveckling, beståndsanläggning
och beståndsvård komma till användning bästapå sätt utnyttjar dessasom
förutsättningar.

Trakthyggesbruk med naturvårdsanpassning bör även framgent detvara
dominerande skogsbrukssättet. I skog särskild betydelse för denav
biologiska mångfalden och där skogsbruk kan bedrivas bör endast sådana
skogsbruksmetoder användas medger naturvärdena i högattsom ut-
sträckning bevaras. Detta gäller sumpskogar ocht.ex. lövskogar inklusive
ädellövskogar övergångszonersamt vattendrag,mot och jord-myr
bruksmark.

Genetisk förädling främmandeoch trädslag.

Vid skogsodling används i utsträckningstor material är proveniensför-som
flyttat ocheller genetiskt förädlat. Motiven härtill främstär uppnåatt en
högre ñryngringssäkerhet och högre produktion jämfört med lokalten
oförädlat material.
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fullstän-förädling inteoch ärförflyttningeffekternalångsiktigaDe av
materialolikaiomloppstidema skogen gördå de långadigt klarlagda att

Materialet ärintroduktion.storskaligomloppstid förehelinte följs en
tålighetengällerdå detdel oprövat extrematill viss motdärigenom

osäkerhetocksåråderskadegörare. Detoch olikaväderlekssituationer om
material,lokaltalltså ävenskogsodlingmaterial allmänthur olika sett,
minskadpåtaglig risk föroch klimat. Någoni miljöförändringarklarar

knappastföreliggerskogsträdsförädlingdiversitetgenetisk omgenom
ansvarsfullt.bedrivsförädlingen

innebärplantmaterialförflyttningarsådanaKommittén att somavanser
undvikas.börursprungsmiljönpåtagligt frånsigodlingsmiljön skiljeratt

provenienserutländskaanvändningendärSverige,exempelvis södraI av
används i störrelokalt materialdet eftersträvasomfattande, böri dag är att

förädlatochförflyttatanvändningenmedutsträckning. Riskerna av
mediakttasåterhållsamhet börSärskilduppmärksammas.material bör

skogsodlingsma-olikaAnvändningenmaterial.användningen klonat avav
följasfortlöpandeterial bör upp.

beståndetenskildaför detgenetiskt materialvaletAllmänt bör av
lokaltförädlat ochförflyttat,betyderriskspridning. Detpräglas attav en

bestånden. Detblandning ifinnas ihittills börgradmaterial i högre än
skogsodlingsmaterialetantingenåstadkommasinslaget kanlokala genom

tillvarabeståndsvårdenbeståndsanlâggningen ochvid taeller attgenom
föryngringen.naturligaden

iskala främsti litensedan länge använtsträdslag harFrämmande
1970-skala underplanteras icontortatall börjadeexperimentsyfte. När stor

motivenväsentligasteskogsbruket. Deinslag idetta helttalet ett nyttvar
inhemskajämfört med decontortatallenintroduktionenbakom attvar

förväntad bristavhjälpaden kundeproduktion,högreträdslagen att engav
detsekeldecennier in på nästaawerkningsmogen skog några attsamtpå

kommitténsEnligtskogsodlingsmaterial.härdigtinhemsktbrist påvar
samhälleligtfråni dag seddamotiv starkadessamening ingetär ettav

perspektiv.
tillfredsställandeutvecklatsmestadels påContortaplanteringama har ett

stabilitet ochföljd dåligbland tillskadorMensätt. annat svampangreppav
fortsätterskadorfinns risk för dessahåll. Detförekommer på många atten

äldre.blivitbestånden harnär
contortaodling ärkonsekvensernaekologiskadeKunskaperna avom
huvudsakibedömsKonsekvensernabristfälliga.längeännu så vara

dramatiska.bli Frånskulle kunnadeingenting tyder pånegativa attmen
tallträdslag änsämrecontortatallensynpunkt torderennäringens ettvara

och gran.
konsekvensernegativaoch sannolikaför skadorbakgrund riskenMot av

få omfattning ärcontortaodlingenrennäringen börmiljön ochför somen
sammanhän-gäller i dag. Storamaximiarealdenväsentligt mindre än som

få förekomma.contortatall bör inteområden medgande
hinder kunna prövascontortatall börfrämmande trädslag änAndra utan

omfattningenemellertid angelägetskala. Det äroch användas i liten att



SOU 1992:76 161

löpande följs och analyser konsekvenserna föratt t.ex. miljön vidupp av
behov kan utföras.

Kvävegödsling

Kvävegödsling utförs för öka produktionen framföratt allt grovtav
kvalitetsvirke. Gödsling är ofta mycket lönsam åtgärd, särskilt ien
medelålders och äldre bestånd god kvalitet på medelgoda boniteter.av

Till följd kvävegödsling kan vissa negativa miljöeffekter uppstå. Detav
gäller främst försurning mark och utlakning kväve tillvatten samtav av
grundvatten, vattendrag, sjöar och hav. Risken för sådana effekter
sammanhänger dels med vâxtplatsens naturgivna förutsättningar, dels med
kvävebelastningen luftföroreningarna. Försurningen markengenom av
leder siktpå till skogsmarkens produktionsförmågaatt utarmas.

Kvävegödsling bör allmänt endast utföras så negativa miljöeffekteratt
blir försumbara. Särskilt i södra och mellersta Sverige bör gödslingen till
följd luftföroreningama begränsas starkt.av

Skador

Skogsproduktionens storlek och värde kan påtagligt minska till följd av
skador olika slag, insekts- ocht.ex. svampskador.storm-, Samtidigt ärav
skador naturlig del de ekologiska och skaparen av processerna gynnsam-

betingelser för många organismer.ma
Det är angeläget skogsbruket kontinuerligt vidtaratt åtgärder för att

undvika omfattande förluster till följd skador. Dessa åtgärder börav
emellertid inte gå så långt betydande naturvärden går förlorade.att Särskilt
viktigt är det finns god tillgång på död,att ved i den brukade skogen.grov

Markskador

En mekanisk markpåverkan till följd skogsbruksåtgärder kan delsav vara
avsiktlig, vid markberedning, delst.ex. oavsiktlig, vidt.ex.vara
terrängtransport. Denna markpåverkan kan i vissa fall ha negativa
miljöeffekter och försvåra renskötseln. Oavsett påverkan är avsiktligom
eller oavsiktlig bör det eftersträvas inga bestående skador på markensatt

övrigtytskikt eller miljönpå i uppstår.

Dikning

Markawattning och skyddsdikning har varit föremål för flitig debatt och
flera politiska beslut under år. I det miljöpolitiska beslutet 1991senare
bemyndigades regeringen bl.a. förbjuda markavvattning i områdenatt där
det är särskilt angeläget våtmarkema bevaras. Naturvårdsverketatt har fått
i uppgift lämna förslag sådanapåatt områden. Detta arbete Vidarepågår.
infördes ändringar i skogsvårdslagen anmälningsplikt förgenom en
skyddsdikning och föreskrifter hänsyn till naturvårdens intressen vidom
bl.a. sådan dikning. Statsbidragen till dikning har också upphört helt från
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halvårsskiftet Effekter dessa beslut kan utvärderas först1990. någraav om
därför inte skäl ytterligare ställningstagandenKommittén finner göraår. att

i frågan. Generellt dock kommittén brukningsmetoder för skogattanser
dikning bör främjas.marker inte kräverpå våta som

Vattenkvalitet

Vissa skogsbruksåtgärder, främst dikning, gödsling och hyggesupptagning,
Ävenhar inverkan Vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och hav.på vatten-

flödena kan påverkas. skogsbruket bör bedrivas negativa effekter påså att
minimeras.vattensystemen

Skogsbilvägar

skogsbruket behöver skogsbilvägar för tillgodose sina transportbehov.att
Skogsbilvägar kan innebära relativt kraftiga ingrepp i kanDenaturen.
också leda till fragmentering skogslandskapet tillsammans meden av som
hyggesupptagning kan förorsaka försämrade livsbetingelser för vissa arter.
Effekterna är i allmänhet relativt begränsade i förhållande till nyttan av
awerkningen.

Skogsbilvägnâtet bör utformat skogsbrukets kanså att transportervara
effektiva samtidigt dess negativa inverkan naturmiljönpåvara som

minimeras. tidigare väglöst land bör vägutbyggnad särskildI ske med
varsamhet. skapa väl vägnät i ägosplittrade områden kräverAtt awägtett
samordning över ägogränsema. Från rekreationssynpunkt det angelägetär

hållsvägarna öppna.att

Rekreation, friluftsliv landskapsbildoch

I tätortsnära områden liksom i andra områden betydelse för rekreationav
och friluftsliv, vid sjöar och vattendrag, på öar längs kusterna,t.ex. samt
bör skogsbruket bedrivas dessa intressen tillgodoses. allså Påatt
skogsmark särskilt i de nämnda områdena bör landskapsbilden beaktasmen
vid skogsbrukets bedrivande.

Rennäringen

Skogama i delar Sverige nyttjas för såväl skogsbrukstora av norra som
rennäring. Betesmarker i skog med god tillgång mark- och trädlavarpå år
särskilt vintertid avgörande betydelse fir rennäringen. sker ocksåDärav
flyttningar och samlingsarbeten.

skapaFör goda förutsättningar för rennäringen skogsbruketböratt
sina metoder och förläggningen i tid och sina åtgärder.anpassa rum av

Det kan fråga från radikal markberedning ochavståt.ex. att attvara om
överhålla bestånd med trädlavar.

lämpligEn avvägning i utnyttjande skogsresursema mellan skogs-av
bruket och rennäringen förutsätter renhjordama har med hänsyn tillatt en



SOU 1992:76 163

betestillgången lämplig storlek. Alltför hjordar kan leda till skadorstora
på skogsföryngringama och på vegetation.annan

Vilt

Skogama är hemvist för jaktbart vilt såsom älg, rådjur, hare och
skogsfågel. I många fall är övergångszonema jordbruksmark,mot myr

särskild betydelse för det vilda. Jakten har ekonomiskam.m. av ochstora
rekreativa värden. Samtidigt förorsakar framför allt älg och rådjur svåra
skador på skogen.

skogsbruket bör bedrivas så betingelseratt för det vildagynnsamma
skapas. Detta gäller även vid beskogning nedlagd jordbruksmark.av
Skogsbmket har tillsammans med jägarna förett att stammarnaansvar av
älg och rådjur hålls på balanserad nivå väl jakttryck.etten avpassatgenom
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Skogspolitiska medel Övergipande9 -

förslag

förslagVåra slutsatser och

Skogsbrukets ekonomiska villkor bestäms bl.a. virkesmarknadensav
fir arbete och kapital vikt. de ekonomis-villkor. Kostnader är även Omav

beslutsfattande avvikerka villkoren medför markägares och brukaresatt
från intressen kan samhällsingripande olika Skogspoli-statens ett genom
tiska medel påkallat. de Skogspolitiska medlen,Genom t.ex.vara
lagstiftningen, klargör vilka gäller för besluts-vidare staten ramar som
fattandet. Valet medel ske de i ekonomisk meningmåste så ärattav

för-effektiva och möjligör fortlöpande anpassning skogsbruket tillaven
ändrade förutsättningar, kunskap och skogsvård,natur-t.ex. omny
ändrade krav skogsbruket eller ändrade ekonomiska villkor.på

minimikrav skogsägare och andra aktörer i skogsbruketStatens på
framgår lagstiftningen. Syftet med lagen är normbildande ochatt varaav

förebyggande upplysningar vilkaverka vilket kan uppnåsatt genom om
för beslutsfattandet. Eftersom lagstiftningen byggersattsramar som upp

skogsbruk, principprincipen uthålligt såvälpå ett accepterasom en som av
från legitimitet.samhälle skogsägare, kan lagen harutgå att stormansom

uthålligtskogspolitiska ambitioner i vid bemärkelseStatens ettom
kommittén i första handskogsbruk bör enligt uppnås ökad kunskapgenom

aktörer. kan ske rådgivning,hos skogsägare och andra Detta t.ex. genom
forskning. Skogstillstånds- naturvårdsinventeringutbildning och och ger

fullständigare beslutsunderlag. åtgärdsplan börskogsägaren Enett
utarbetas varje skogsägare, det bör frivilligt. Det viktigtärav varamen

rådgivningen lokalt Vidare differentie-blir anpassad. bör rådgivningenatt
efter olika behov. Viktiga miljömåletmedel för uppnåâgargruppers attras

för skogen reservatsavsättningar och biotopskyddet.är
Skogsbruket skall i princip självfmansierat. I den utsträckningvara

krav vad kan förenligt med ochgår utöver ägaransvarstatens som anses
företagsekonomiska principer skall ersättning eller bidrag kunna lämnas.
Exempel omfattandepå sådana situationer är naturvårdsintrång, anläggning

ädellövskog och till luftföroreningar.kalkning följdav av
Skogsnâringen har särskilt betydelse för ekonomi och sysselsättningstor

i vissa landsdelar och vissa Ekonomisk stimulans till skogsnâring-på orter.
kan befrämja där.utvecklingenen
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9.1 Olika förmedel de skogspolitiskauppnåatt
målen

Skogen är basen för Sveriges viktigaste näringsgrenar. Skogen ären av
samtidigt viktig del i det ekologiska Skogen dominerarsystemet,en
landskapsbilden i större delen landet. Utnyttjandet denna naturresursav av
ställer särskilda krav motiverar långsiktigt synsätt ochett att statensom
utformar skogspolitik.en

De skogspolitiska målen skall bidra till och verka i överensstämmelse
med de övergripande samhällsmålen. skogspolitiskaDe målen huranger
detta skall ske. Målen beskriver långsiktiga ambitionsnivå förstatens
skogsbruket. För de i kapiteluppnå 7 uppställda skogspolitiskaatt målen
finns det rad olika medel kan komma till användning, bl.a.en som

Lagstiftning
Ekonomiska medel beskattning, avgifter och bidrag, avtal
Rådgivnings- och informationsverksamhet i statlig regi
Inventering och planering i statlig regi
Försäljning tjänster och i statlig regiav varor
Forskning och utveckling utbildningsamt

Kommittén skall enligt direktiven inte ingå depå Skatteregler gällersom
för skogsbruket. En utvärdering skattereformens effekter för skogs-av
bruket har gjorts i regeringskansliet bilagase 14. I det följande kommer
övriga medel kortfattat beröras. Skogsvårdsorganisationenatt harsom

för skogspolitiken tillämpas kommer behandlas iansvaret att att ett separat
betänkande.

9.1. l Lagstiftning

Lagstiftning har länge det viktigaste stynnedlet i skogspoliti-ansetts som
ken. Det har således sedan gammalt i svensk lagstiftning funnits be-
stämmelser inskränkningar i den enskildes förfoganderätt över skog.om
Efter skogsindustrins framväxt under hälften 1800-talet harsenare av
lagstiftningen främst tagit sikte på nationellpå nivå säkerställaatt en
uthållig produktion virke. Detta skedde första gången 1903 årsav genom
skogsvårdslag. Värt är lagstiftningen formellt inteatt omfattadenotera att

skogsmark förrän i och med 1979statens års skogspolitiska beslut. Ett
samlat regelsystem med sådana bestämmelser infördes första gångenmera

med 1923 års skogsvårdslag. Där föreskrevs skyldighet vidta åter-att
växtåtgärder efter awerkning och vissanär skador inträffat. I lagen fanns
också bestämmelser syftade till skydda den skogen föratt motsom yngre

Äventidig avverkning. rätten avverka den äldre skogen inskränktes föratt
tillgången husbehovsvedpå inte skulleatt äventyras.
År 1948 tillkom skogsvårdslag innebar skärpta bestämmelseren ny som

med avseende på såväl skyldigheten vidta föryngringsåtgärderatt som
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Årinskränkningar i awerkningsråtten. 1974 slogs fast hänsyn skallatt tas
till naturvårdens intressen. Skyldighet göra hyggesanmälen ifördesatt

Årockså. 1977 vidgades skyldigheten motverka insektsskador skog.påatt
Nuvarande skogsvårdslag, trädde i kraft den januari Under1 1980.som

1980-talet har förüdringar skett skogsvårdslagen vid några tillfällen.av
Krav har bl.a. införts avverkningsskyldighetpå och skyldighet innehaatt

skogsbruksplan. Riksdagen fattade våren 1991 beslut omfattandeetten om
restriktioner för skogsbrukandet i den fjällnära skogen. En närmare
redogörelse för lagstiftningen finns i bilaga 6.

Nuvarande skogsvårdslag i huvudsak utformadär ramlag där desom en
för skogens skötsel grundläggande bestämmelserna och minimireglema har

innebärDetta det har olämpligt i lagen i detaljsamlats. att ansetts att
reglera hur skogsägama skall sköta sin skog. förEtt skäl detta är att
förutsättningarna för skogsbruk varierar mellan södra ocht.ex. norra
Sverige. Ett skäl de skiftande företagsformerär under vilkaannat
skogsbruk bedrivs. Hur lagen skall tillämpas i olika situationer regleras i
stället i regeringsförordningar och myndighetsföreskrifter.

skogsvârdslagen finnsUtöver det rad andra lagar ären som av
betydelse för skogspolitikens förverkligande, ådellövskogslagen,t.ex.
naturvårdslagen, naturresurslagen jordförvårvslagen.och

1.2 Ekonomiska medel

De ekonomiska medlen, dvs. skatter, avgifter och ekonomiska bidrag
påverkar aktiviteten i skogsbruket de ekonomiska villkoren förattgenom
skogsägamas förändras.beslut

Ekonomiskt stöd till skogsbruket kan i form statsbidrag. Statenges av
finansierar även lagtillsyn, rådgivning och information, inventering och
planering forskning, utveckling och utbildning. kapitelI 14 görssamt en
genomgång olika statliga åtgärders finansiering.av

Under framför allt första delen l980-talet de ekonomiskaav var
bidragen till skogsbruket omfattande i syfte långsiktigt höja virkespro-att
duktionen och därmed möjligheten avverka. Under 1990-talets förstaatt
år avvecklades bidragen till skogsbruket. skälEtt denmerparten av var
kritik riktades effekterna dessa bidrag, finans-mot ett annat attsom av
ieringen föll bort, kapitel 4.se

vanligtEtt skäl för ekonomiska bidrag är regionalpolitiskt. Dessa
bidrag, främst har varit riktade till Norrlands inland, syftar till attsom
stimulera till kvalitativt genomförande föryngringsátgårderett t.ex.mer av
för därigenom säkra sysselsättningen. framförFör allt bekämpaatt att
arbetslöshet har det tidigare lämnats statsbidrag med minst 25 % till deett
beredskapsarbeten utförs i skogen. Dessa beredskapsarbeten gälldesom
oftast röjning eller vägbyggande. En betydande del beredskapsarbetenaav
utfördes även inom landskapsvård, naturvård och fomvård. Dessa
finansierades helt staten.av

Skattereformen från 1990 påverkade skattevillkoren för enskilda
och aktiebolag. Flertalet privata, enskilda skogsbruk bedrivs dockpersoner
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enskild ñrma eller handelsbolag. En översyn beskattnings-pågårsom av
villkoren för enskilda rörelseidkare.

9.1.3 Rådgivning och information

Rådgivning i statlig riktar framförregi sig allt till skogsägare, skogs-
arbetare eller andra arbetar i skogen eller fattar beslutpersoner som om

skötsel.dess Rådgivningens syfte är tillföra kunskap ekologi,att om
skogsskötsel, naturvård och arbetsteknik och därigenom stimulera till att
skogsbruk bedrivs i linje med de skogspolitiska ambitionerna. Avsikten

rådgivningenmed således tillföraär skogsägare och andra verksammaatt
i skogsbruket kunskap de blir bättreså rustade fatta beslutatt att om
skogens skötsel och åtgärdemas utförande.

Skogsvårdsorganisationen skall också råd och anvisningar fågenom
markägaren följa lagens bestämmelser. I samband med rådgivning kanatt
förbyggande lagtillsyn ske vad är påbjudet eller förbjudet enligtom som
lagen information skatter, avgifter och bidrag. Förebyggandesamt ges om
lagtillsyn verkar liksom skogsvårdslagen i sig nomigivande attgenom
påverka skogsägamas beslut och handlande formellaså ingripandenatt
med stöd skogsvårdslagstiftningen inte behöver tillgripas iav samma
omfattning hade varit nödvändigt.som armars

informationSom betecknas här verksamhet riktar sig till andra änsom
direkt eller indirekt verksamma i näringen. Exempel ärpersoner

information till allmänhet och skolor skog och skogsbruk.om

9.1.4 Taxering, inventering och planering

Riksskogstaxeringen är stickprovsinventering landets skogstill gångaren av
varje år täcker hela Sveriges landareal. utförsDen institutionen försom av

skogstaxering vid skogsvetenskapliga fakulteten, Sveriges lantbruksuniver-
sitet. Resultatet taxeringen underlag för planering och kontrollav ger av
skogen på riksnivå och regional nivå för den skogliga forskningen.samt
De centrala arbetsuppgifterna år samla data tillstånd och föränd-att om
ringar i skog och markanvändning bearbeta och redovisa dessa.samt att
Riksskogstaxeringen spelar väsentlig roll i den nationella miljöövervak-en
ningen.

Inventeringar till skillnad från riksskogstaxeringenger noggranna
geografiska angivelser vilket år värde vid fysisk planering både lokalpåav
och regional nivå. användningsområdeEtt för de s.k. översiktliga

ÖSIskogsinventeringama har dessutom varit underlag föratt ge
ÖSI underlättatskogsbruksplaner för enskilda fastigheter. har skogsvårds-

styrelsernas planering och administration lagtillsyn, rådgivning ochav
förmedling statsbidrag. Den översiktliga skogsinventeringen kan vidareav
användas underlag för planering samverkan i ägosplittradesom av
områden. Ytterligare användningsområde är underlag förett som

ÖSI-kommunernas översiktsplanering. Olika skogsföretag har skaffat
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inventeringar underlag fir sin virkesfångst eller underlag iettsom som
diksussioner med sina kunder.

Skogsbniksplanen sedanär 1983 obligatorisk för ägare till fastig-större
heter. Om fastigheten är mindre än 20 ha räcker det med s.k. enkelen
förteckning över behövliga skogsvårdsåtgärder och lämplig awerkning.
Skälet till skogsbruksplanen gjordes obligatoriskatt den bedömdesattvar

nödvändig för få till stånd aktivt och rationellt skogsbruk.att ettsom
De nuvarande skogsbruksplanema är sitt inte plan itrots namn en

egentlig mening beståndsvis inventering det aktuellautan en av
skogstillståndet. Den innehåller även förslag till åtgärdsplan bl.a.ett som
innehåller uppgifter de skogsvårdsåtgärder krävs enligt lag ochom som om
lämpliga awerkningar.

Skogsvårdsstyrelsema kan, efter särskild framställning eller särskilda
beslut, göra kalladeså naturvårdsinriktade skogsbruksplaner i områden

har utpräglat intresse fir naturvärden eller det rörliga friluftslivet.som
Dessa planer finansieras i viss utsträckning med statliga medel.

9.1.5 Forskning och utveckling utbildningsamt

Forskning och utveckling sker vid bl Sveriges lantbruksuniversitet,a
övriga universitet och högskolor, Skogforsk, STFI och Trätek.

Skoglig utbildning vid gymnasieskolans naturbruks- och skogs-ges
brukslinj skogstekniker-,på skogsmästar- och jägmästarlinjsamt vider erna
Sveriges lantbruksuniversitet. En privat skogsteknikerutbildning finns i
Gammelkroppa, Värmland. Utbildning för skogsindustrin sågverks-,

och kartong- massaindustrin sker vidsamt gymnasieskolor,pappers-
Skogsindustrins Utbildningscentrum, Rikssågverksskolan de tekniskasamt
högskolorna.

9.2 Riktlinjer

skogspolitiskaDe medel kommittén föreslår bör enligt direktivensom vara
enkla och lätta tillämpa både skogsägare ochatt myndigheter. Det börav

möjligt för skogsägama skaffa sig översikt deatt användavara en av
medlen och deras effekter.

I direktiven vidare grundläggande skogsvårdslagstiftningatt äranges en
nödvändig. Lagen skall minimikrav skogsâgarenpåstatens i frågaange

hushållning med skogen inkluderande anläggning, vård och skörd.om
Särskild uppmärksamhet bör ägnas frågan lagstiftningensom
tillämpningsområden. Anknytningen till lagstiftning, särskiltaxman
naturvårdslagstiftningen, skall behandlas bl.a. i syfte avgöra i vilkenatt
lagstiftning olika föreskrifter hör hemma. Utgångspunkten vid bedöm-
ningen skall gnmdprincipen varje sektors miljöansvar.vara om

Enligt tilläggsdirektiv skall kommitténs arbete med lagstiftningsfrågor
syfta till minskad reglering skogsbruket för främja Variations-en att ettav
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rikt skogsbruk och minskad byråkrati. En långtgående detaljreglering
från skogsbrukssynpunkt förbedöms negativ såväl naturvärden.som

Vad de ekonomiska medlen beträffar bör enligt direktiven principen om
skogsbruket skall självñnansierat kvarstå, dvs. de krav skogs-att somvara

vårdslagen bör tillgodoses statliga bidrag. Enligt 1979 årsutanreser
dock statligt ekonomiska bidragskogspolitiska beslut kan det är ettges om

kansamhällsintresse få till stånd skogsvård vadgår utöveratt som som
skäliga krav den enskilde skogsägaren. Exempelpå på ettanses som

områden skydd eller vård viktiga naturvärdensådant är såsomav
âdellövskogsbruk ñretagsekonomiska utbyte kan lågt.vars vara

för användning ekonomiska medel ändrades,Förutsättningarna av
jämfört de direktiv kommittén ursprungligen fick, i och medmed som

Riksdagen beslutaderegeringsskiftet hösten således under hösten1991.
juliskogsvårdsavgiften skulle avvecklas helt från den 19921991 latt

199l92:60. följd detta kommer från budgetåretprop. Som aven
199293 successiv avveckling ske åtgärder finansieras medatt aven som
medel från skogsvårdsavgiften.

tilläggsdirektiv skall kommittén beakta väsentlig delEnligt att aven
bidrag har bortfallit skogsvårdsavgiftensfinansieringen för olika genom

avskaffande. kommittén verksamhet finansierasOm att avanser som
fortsättningen därför förslagavgiften skall finnas kvar i bör tilläven annan

finansiering lämnas. framhålls dock regeringens grundprincipDet äratt ett
ekonomiskt ansvarstagande från näringens sida i utbyteökat praktiskt och

minskade ekonomiska och administrativa pålagor.mot
Även skogsvårdslagstiftningen i direktiven nödvändigom anges vara

påpekas det rådgivning och information, utbildning forskning ochsamtatt
uppställda krav tillgodosesutveckling viktiga kanâr att utangenom

förelägganden och ñrbud.
framtida utfommingen inventeringar bör bedömas enligtDet av

förslag till sådana inventeringar skall kostnads-direktiven. Ett eventuellt
beräknas och ñnansieringsmöjligheter anvisas.

9.3 Kriterier vid val medelav

skäl för införandet skogspolitiska medel bl.a. de ekonomiskaEtt är attav
villkoren medför beslutsfattande markägare och brukare inte ärett av som
förenliga med de skogspolitiska målen. kan gälla förDettauppsatta t.ex.
målen naturvårdshänsyn och biologisk mångfald vilket bl.a. sigyttratom

ståndortsanpassning.i krav mångbruk ochpå
försöker påverka markägares och brukares beslutsfattande,När staten

skogspolitiska för de skogspolitiskadvs. välja medel uppnåatt uppsatta
målen det viktigt de valda medlen effektiva. uppnåddaär är Den nyttanatt
skall kostnaderna för de använda medlen. användastörre än Devara
medlen skall bidra till bästa möjliga resursutnyttjande i skogsnäringen och

möjliga samhällsekonomiska avkastning. vidare viktigtstörsta Det är attge
eller åtminstone inte de motverkar dede valda medlen samverkar
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samhällspolitiska målen eller sätter dessa i konflikt med varandra. Ett
medel får inte heller vissa eller individer pågynna personer ettgrupper av
oavsiktligt sätt.

Det viktigtär de valda skogspolitiska medlenatt skall främja naturligen
och kontinuerlig anpassning till förändrade förutsättningar, t.ex. ny
kunskap och skogsvård, ändradenatur- krav på skogsbruket ellerom
ändrade ekonomiska villkor. Eftersom skogsskötsel- och awerkningsbeslut
beror på mängd omständigheter och överväganden, inte minst med lokalen
anknytning, underlättas denna anpassning besluten fattas skogsäga-om av

eller den faktiskt brukar skogen. Det är önskvärt och angelägetren som
det finns koppling mellanatt beslut och ekonomiskt ansvarstagande.en

Detta stimulerar till initiativ och aktivt skogsbrukande.ettegna
Rådgivning och bidrag får inte leda till mångfald och riskspridningatt

i bnikandet skogen framstår oönskat. Ett antal beslutsfattareav stortsom
och rimlig frihet i beslutsfattandet leder till variationsrika skogar. Detta är
önskvärt med tanke denpå osäkerhet råder vilka krav framtidasom om
generationer kommer ställa på skogsbruket.att Ett förannat argument
variationsrika skogar är hänsynstagande till naturvård och biologisk
mångfald.

Skogspolitiken hamåste långsiktig inriktning. Skogsbrukets aktöreren
måste vilka grundläggande spelreglerveta kommer gälla för långattsom
tid framöver. Tillfälliga bidrag bör därñr, inte mycket starka skälom
föreligger, undvikas eftersom de kan verka negativt omfördelande, komma
vid fel tidpunkt eller trubbiga och förrycka planerat åtgärdspro-ettvara

siktPå kan effekterna bli skogsägama planerar efter förväntadeattgram.
bidrag.

Vid valet skogspolitiska medel är det vidare viktigt bl.a. beaktaav att
det finns rad faktoreratt kan försvåra genomförandet denen som av

fastlagda skogspolitiken. Ett exempel är motsattsställningen mellan
skogspolitiska mål och andra samhällsmål. Några andra exempel sådanapå
faktorer är

den mycket långa produktionstiden,-
den växande skogen har under lång tid karaktär både produktions-- av
medel och lätt realiserbar produkt,
skogarna ägs och drivs i skilda företagsfonner och med starkt-
växlande ekonomiska förutsättningar.

De två förstnämnda faktorerna den ursprungliga anledningen till detvar att
infördes bestämmelser skyldighet vidta återväxtåtgärderatt efterom
avverkning. De långa produktionstidema innebär del skogsägaresatt en
företagsekonomiska handlande inte alltid överensstämmer med vad isom

långsiktigt samhällsperspektivett är bäst vad gäller uppbyggnad och
utnyttjande skogsresursen. Investering i föryngring är långsiktigav en
åtgärd för vissa skogsägare inom vissa delar Sverige kan framståsom av

ekonomiskt osäker. För är det dock liten riskstaten ochsom nödvändigen
åtgärd. De ekonomiska villkoren för skogsbrukande i avlägsna områden
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tillmotiverat med hänsynsamhällsingripande ärdärför bli sådanakan att
framtidsbedömningenkonstaterasSamtidigt kanregionalpolitiken.bl.a. att

bedrivaöveralltmotiverat tidigarelikatyder det är ettinte på attatt som
tidigare.skogsbruklika intensivt som

tillämpadedet önskvärt deinriktning görlångsiktigaSkogsbrukets att
hos medlen ñrkrävs flexibilitetsamtidigt detstabila attmedlen är ensom

villkor och kunskaper. Denändradeanpassning tillmöjliggöra en
konflikt med kortsiktigtsamtidigt leda tilllångsiktiga inriktningen kan en

sysselsättning.ekonomi ochförbättrahandlande, förinriktat attt.ex.
enskildaprivata,beträffar gäller mångadriftVad ägande och att

huvudsak frånhelt eller iförsörjningfår sinskogsägare annannumera
från skogs-inkomsterdirekt beroendedärför inteverksamhet och är av

kapital-i stället formblir för dessa ägareSkogsfastighetenbruket. en av
tid tillfrånförutsättningarna varierar dessutomekonomiskaplacering. De
ochförändringSkogsägarstrukturensskogsägare.för ochen sammaannan

minst ekonomiskt,inteför olika ägargrupper,villkor gällerde olika som
medlen.anpassning de valdaselektivmotiverar aven

olika medelAvvägning mellan9.4

9.4.1 Inledning

ochskogspolitik efterfråge-framgångsrik ärförutsättning förEn enen
ellerskogsindustri förbättrarmedför svenskkostnadsutveckling attsom

Samtidigt hållakonkurrensförmåga. måstebibehåller sinåtminstone man
handlandebeslut ochoch andra aktörersskogsägamasi minnet att
efterfråganskogspolitiska, bl.a.andra faktorer än depåverkas radav en

virkesmarknaden fungerar bl.a.viktigtdärföroch pris virke. Det ärpå att
virkespri-mellan virkesköpama såkonkurrensenmed avseende på att t.ex.

skogsindustrin.ochbåda för skogsbruketblir det rättaset
bedömtsskogspolitiska medlen där såärAvsikten med de att, an-

beslutsfattande såoch andra aktörerspåverka skogsägamasgeläget, att
utlösa olikapåverkan kanuppfylls. Dennaskogspolitikens minimikrav
målkonfliktvariera beroende påreaktioner kanformer omav som
beroendeenskildes intresse påoch denföreligger mellan samtstatens

påverkandvs. vilken formmedel används,vilket skogspolitiskt tar.som
produktionsrelaterade mål och denskogspolitikensGenerellt gäller att

överensstämmelse mediskogspolitiska medlen utövar ärpåverkan desom
uthålligtintressen. Måletandra aktörersskogsägamas och ettomegna

detta målanvänds förmedel uppnåskogsbruk och de accepterasattsom
innebörden iKonflikt kan dock uppståalla skogsägare.intillnäst omav
Exempel kanskogsägare.för vissaenskilda delar målet och avgrupperav

dikning.främmande trädslag ellerplantering medomfattningen avvara
produktionsmåletmål, mellanolikaKonflikt mellankan även uppstå t.ex.

målkonfliktemadockberorbevarandemålet. Många gångeroch om
olämpligt ellereller valstyrmedel påskogspolitiken avsaknadenpå av
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utformning styr-medlen. därförDet är angeläget omsorgsfullav en
utfromning stymingensgörs administration.av

lämpligGenom balans och skicklig administration kan konfliktergenom
mellan produktions- och bevarandemålen lindras eller till och medt.ex.

lokalt undanröjas. För åstadkomma effektivare styrning fordras olikaatt en
medel för olika situationer, för olika landsdelar och för olika ägargrupper.
Det ñnnas möjlighetermåste till lokal anpassning uppifrån givna målen av
och styrmedel. skogspolitiskaDe medlen behöver med andra ord
differentieras. Det gäller samtidigt åstadkomma kombinationatt en av
medlen så den samlade effekten blir den största möjliga till lägstaatt
möjliga kostnaden.

Tabell 9.1 är försök redovisa olika egenskaper hos principielltett att tre
olika skogspolitiska medel: lagstiftning, avgifter och bidrag råd-samt
givning. Avsikten med tabellen är peka på medel har olikaatt att
lämplighet beroende vadpå skall påverkas.som

9.4.2 Lagstiftning

Krav hävdas med tvingande medel, dvs. lagstiftning, får prioritet översom
andra mål i princip kostnader. Lagstiftning tillgrips därför näroavsett ett
visst handlande inte kan föryngringsåtgärder inteaccepteras, t.ex. att
vidtas inom viss tid eller naturvårdshånsynen underskrider fastlagdatten
miniminivå. Samtidigt imåste hålla minnet ökad total mängd tvångattman
riskerar leda till försämrade effekter. Andra styrmedel fordras,att typer av

rådgivning och ekonomiska medel där beslutsfattandet överlåts tillt.ex.
skogsägama.
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Lagstiftning sammanbinds ofta med förbud och straff eftersom skogsägaren
kan ställas till för beslut konsekvenser striderett ellersvars motvars en
flera lagparagrafer. Lagstiftning eller tvång kan utlösa negativa reaktioner
och resultera i avvisande attityd. Samarbetet mellan myndighet ochen
skogsägare kan försvåras följd detta. Det är därför viktigtsom en attav
lagstiftningen uppfattas befogad och legitim. Det är vidare viktigtsom att
kraven är begripligt formulerade. Skogsâgaren blir därigenom positivare
till rådgivning i skogsbruksfrågor. Arbetet för myndighetens tjänstemän
underlättas och blir effektivare.

Lagstiftningens största effekt ligger i den för skogsbrukets aktöreratt
blir Vid beslutsfattandet beaktar lagstiftningens krav.en norm. man
Lagtillsyn leder samtidigt till myndigheten får tillfälleatt spridaatt
kunskap samtidigt information erhålls vilka beslut fattas ochsom om som
vilka åtgärder faktiskt blir vidtagna.som

9.4.3 Ekonomiska medel

Valet ekonomiska medel innebär de ekonomiska förutsättningarnaattav
ändras vilket kan leda till val andra beslutsaltemativ. Valet ochav
awågningen, liksom lösa eventuella målkonflikter,att överlåts på de
enskilda beslutsfattarna. Staten har avgift eller bidraggenom en genom

vilket värdeangett uppfyllandeett visst mål har.ett Omsom av
skogsägaren detta föredrartrots prioritera någotatt mål är detannat upp
till denne inom de lagen föreskriver. De ekonomiskaramar som
styrmedlen år strikta och affärsmässiga.

Långtgående krav på åtgärder i lagstiftningen med hänsyn till vissaatt
specifika samhällsmål skall uppfyllas kan i vissa delar landet och iav
enskilda fall leda till ekonomiska bidrag böratt lämnas. Dessa bidrag
måste liksom rådgivning det är motiverat bedriver,att statensom
forskning gymnasie- och högre skogsutbildingsamt finansieras genom
avgifter eller skatter. En avvägning de fördelarmot uppnås måstesom
göras avgifter och bidragmot lederatt till viss effektivitetsförlust.

9.4.4 Rådgivning

Rådgivning innebär valet beslutsaltemativatt och lösandet eventuellaav av
målkonflikter decentraliseras till skogsägaren och andra aktörer. Råd-
givning medför därför ofta Skogsägarnas och andra aktörersengagemang.
attityd blir positiv. Det intresset för alla inblandadegemensamma parter
betonas. Samtidigt gäller tvingande föreskrifter,att är konkreta,som
tenderar tränga undan rådgivning.att

Om lagstiftningen uppfattas rättesnöre kan upplysningett lagensom om
och dess innebörd verka förebyggande. Ett påtänkt beslut fattas inte eller

olyckligt beslut kanett rättas till. Fördelarna med förebyggandeett
ingripande är Det blir regel betydligtstora. billigare för såväl skogsäga-

Rådgivning och förebyggandestaten. lagtillsynren bidrarsom till att
förbättra skogspolitikens legitimitet. Negativa effekter minskas och
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myndigheten förbättras. Utöverskogsägare ochrelationerna mellan
komma tillskogsdagarkan utbildning, kurser,rådgivning an-m.m.

vändning.
lagtillsyn kan bl.a.och förebyggandenackdel med rådgivningEn vara

ellerefteråt. Skogsägarenfelaktigt beslut inte upptäcksrisken för att ettatt
rådgivning denmottagliga förinte specielltandra aktörer är kanske om

eller också hinner råden glömmasi framtidengäller beslut någon gång
kan det vidare svårtförebyggande lagtillsynbort. Vid rådgivning och vara

komma i framtiden. Genomproblem kan uppståförutse vilka attatt som
beslut fattats ochefteråt försäkra sig rättkontroll kan myndigheten attom

och lagtillsynen harskogliga rådgivningenåtgärder vidtagits. Denatt
visstför rekommenderaunder 1980-talet, i ställetdessutom ettatt

i syftekunskapsförmedlingbeslutsfattande, alltmer fått formen attav
förbättra beslutsförmágan.

lagtillsyn låter sigrådgivning och förebyggande mätas.Kostnaderna för
kostnadsbe-vilka vinster ellerbetydligt uppskattasvårareDet är att

med rådgivningkan dock fördelarnasparingar uppnås. Sammantagetsom
nackdelarna. Omfattningoch förebyggande lagtillsyn bedömas överväga

resurstilldelning.och inriktning frågaår omen

utveckling9.4.5 Forskning och

uthålligti vid bemärkelseförutsättning för bedrivandetviktigEn ettav
och utveckling. Forskningdynamiska villkor forskningskogsbruk under år

framgångsrik utbildning ochförutsättning föroch utveckling är en
långsiktigastimulerar forskningen dessrådgivning. Ett skäl till äratt staten

svenska skogsnäringenskaraktär. Bibehållandet denoch allmängiltiga av
både vadförbättrade skogsbruksmetoderkonkurrenskraft kräver ochnya

välutbildad arbetskraft.gäller teknik och biologi samt

till9.4.6 Avsättning mark reservatav

utnyttjande förnybar ärlångsiktigt och uthålligtEtt naturresursav en
utnyttjandevillkor.möjligt det sker Ettendast på naturens av enom

tillpåverkas. Avsättning markdock alltid deninnebär attnaturresurs av
viktigt medel förfri utveckling därfördär skogen lämnas till år ettreservat

miljömålet.biologiska mångfalden och uppnå detbehålla den uppsattaatt
innehåller biotopskydd ärmiljöpolitiska beslutet bl.a.Det ett annatettsom

alltskogsmiljömålet dock framför uppnåsmedel. föreslagna måsteDet
de krav ställs förskogsarealen beaktavid brukande ettatt somavgenom

mångalden.bevarande den biologiskaav

9.4.7 Avslutande kommentar

beslutsfattandeandra aktörers sättsför skogsägarnas ochRamama av
utförda medsåledes vissa åtgärder blirlagstiftningen. påbjuderLagen att

beslutsaltemativsamtidigt andraambitionsnivåviss minsta somen
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förbjuds. Till grund för lagstiftningen ligger den allmänt vedertagna
uppfattning skogsmark och skog skallatt skötas uthålligt. Lagstiftningens
syfte i förstaâr hand ñrebyggande.att Ett viktigt medel är därvidvara
upplysning lagstiftningens innebörd och intentioner. Kunskapom om
lagstiftningen och de ligger bakom denna bör förmedlasnormer som

aktiv rådgivning. Denna verksamhet är sarnhällsansvargenom ochett
därför huvuduppgift för skogsvårdsorganisationen. Reservatsavsått-en
ningar och biotopskyddet är viktiga bidrag till uppnåendet miljömåletav
för skogen.

De skogspolitiska ambitionerna skall i Ersta hand uppnås ökaattgenom
kunskapen hos Skogsägarna och andra aktörer. Detta kan ske Lex. genom
rådgivning, kurser och utbildning. Det viktigtär rådgivningen bliratt
lokalt anpassad. Vidare bör rådgivningen differentieras efter olika
ägargruppers behov.

För fortsatt kunskapsuppbyggnad är det nödvändigten även i forsätt-att
ningen bedriva framstående skogsforskning i Sverige.en

Genom naturinventeringar ökar skogsägamas medvetenheten om
naturvärden vilket, tillsammans med andra föreslagna åtgärder, underlättar

uppnående bevarandemålet.ett Resultatet denna inventeringav av
kombineras med fastighetsvis skogstillståndsinventering. Införskaffandeten

åtgärdsplan blir beslut för den enskildeett skogsågaren.av en
Grundprincipen för de ekonomiska medlen är de används endastatt når

krav gårstatens utöver vad kan förenligt med ägaransvar ochsom anses
företagsekonorniska principer. Exempel situationerpå då bidrag kan
komma ifråga är omfattande naturvårdsintrång, anläggning ädellövskogav

kalkning till följdsamt luftföroreningar.av
Skogsnäringen är särskilt betydelse för ekonomistor och sysselsätt-av

ning i vissa landsdelar och på vissa Ekonomisk stimulansorter. till
skogsnäringen kan befrämja utveckling där.
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10 Lagstiftning

Våra slutsatser och Förslag

Inledningsvis konstaterar kommittén skogen haratt betydelse förstor vårt
samhälle och för landets ekonomi. Den utgör vår viktigaste naturresurs
överhuvudtaget och mängd värden. Utnyttjandet skogenrymmer en av
ställer också särskilda krav på miljöhänsyn. Dessa omständigheter utgör
skäl för bör haatt särskildstaten skogspolitik. För denna politiken att
skall kunna uppfyllas krävs samhället hushålletatt med den svenska
skogen även i framtiden och den nyttjasatt ansvarsfullt. Vi konstaterar
vidare de långsiktigaatt mål måste prägla politik rörandestatenssom
hushållningen med skogen kan komma i konflikt med den enskilde
skogsägarens kortsiktiga ekonomiska överväganden.mer Detta utgör skäl
för lagstiftning de minimikraven ställersom denanger staten påsom
enskilde angående vård skogen. Ett grundläggande krav måste därvidav

skog anläggsatt efter skogvara awerkatsatt ellerny skadats eller då
skogsmark andra skäl inte utnyttjas på godtagbartav sätt.ett Detta krav
bör, på sätt idag, komma till uttrycksamma i lagstiftningensom genom

särskild bestämmelse återväxtskyldighet.en om
Med denna utgångspunkt finns det dock, med hänsyn till de från pro-duktionssynpunkt goda och omfattande skogstillgångama i landet och då

skogsindustrins behov virke i första hand bör lösas inom marknadensav
för flera förenklingarutrymmeramar, reglerna. Ett skälannatav som

talar för förenklingar är ökad valfrihetatt för markägaren i valeten av
skogsskötselmetoder generellt även kommersett den biologiskaatt gynna
mångfalden.

Kommittén föreslår bl.a. de angivna skälen de nuvarande lag-av attnu
reglema skyldighet för markägaren röja och gallraom skogenatt bort.tas
Likaså föreslår vi reglerna lägstaatt slutavverkningsålder lägstaom samt
och högsta slutawerkningsareal i huvudsak slopas. För öka valfrihetenatt
vid val skogsskötselmetoder föreslår vi ävenav regleringen tillåtnaatt av
avverkningsformer bort. Vad gällertas storskogsbruket föreslår vi dock att
ransoneringsbeståmmelsen bibehålls för större brukningsenheter.

Härutöver föreslår kommittén skyldigheten innehaatt skogs-att en
bruksplan ersätts med skyldighet redovisa skogstillståndetatten på
fastigheten.

I avsnitt 7.1 har kommittén redovisat vårt förslag jämställaatt
miljömålet med produktionsmålet. Detta har vi formulerat i en ny
portalparagraf med följande lydelse.
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den uthålligtskall skötas såtillgångnationell attSkogen är gersomen
behålls.mångfaldenbiologiskadensamtidigtavkastninggod somen

intressen.andra allmännatillhänsynskötseln skall ävenVid tas
därutöverskogsbruket krävsmiljömålet förföreslagnadetuppnåFör att

kompletteringamavi nödvändigaredovisar dekapiteldettaflera åtgärder. I
fördock även,Vi kommenterarmålet.detlagstiftningen fir uppnåi att

miljömålet.för uppnåandra medeltillskull, förslagvåra atttydlighetens
återväxtpliktbestämmelsenkommitténmed föreslårbörjaTill attatt om

skogsvårdslagnuvarandestycket 3 i5 förstaomfattas §markerpå avsom
skallskogbestämmelsemedoch ersättsborts.k. 5:3 § attden tas nyen

otillfredställande.uppenbartskogstillståndet ärskogmarkanläggas på om
sådanasig främst pågrundarbestämmelsen ändras attvi föreslårAtt att
skogs-aktivastatliga krav pånaturvärden ochofta har högamarker att

föreslår viundvikas.därför bör Dessutommarkerbruksåtgärder dessapå
medåterväxtskyldighetenundantag frånmeddelamöjlighetgenerell atten

rennâringens intressen.ochkulturmiljövårdensnaturvårdens,tillhänsyn
hänsynreglemadet viktividare ärKommittén konstaterar attatt

kräveravsikt.lagstiftarens Dettavaritutsträckningi dentillämpas som
myndigheternas sida.frånövervakningskärpt

naturvårdshänsynbestämmelsenföreslår därutöverKommittén att om
behålla denförskydda äldre trädochför behållakompletteras attsamtatt

ocksåViskogliga impediment.hos uttagetnaturliga karaktären attanger
börtilläggstarkt. Dessabör begränsasoch barr från skogenfmgrenarav

naturvårdshänsyn.bestämmelsenföreskrifterna tilltill uttryck ikomma om
förochsektorsansvarmarkera skogägarensled i strävandenaSom attett

föreslårnaturvärdenutredningen skogensdelaktighet ihansökaatt om
medkompletterasawerkninganmälanbestämmelsenkommittén att enom

hannaturvårdshänsynvilkenför markägaren attskydlighet att avserange
tillsynsmyndigheten ocksåHärigenomawerkning.samband medita ges
följs.hänsynsbestämmelsenkontrolleramöjlighet att

kommitténföreslåri lagstiftningenkompletteringar attdessaUtöver
genomföra biotopskyd-genomförs för kunnainventeringarnödvändiga att

ocksåvi detdet sammanhangetnaturvårdslagen. Idet i 21 § anser
angåenderegiSkogsstyrelsensinventeringama ipågåendeangeläget deatt

biotopskyddetpreciseringslutförs.och sumpskogar i Ennyckelbiotoper av
skogsvårdslagenhänsynsregeln itillföreskrifternakräver samtidigt att

föreskrifternanödvändigtvi detHärutöverkompletteras. attanser
forskarrön.enlighet medförändras i nya

medcivilrättsli avtalträffamöjlighetenocksåKommittén pekar på att ga
skyddsvär-skogsmiljöer bl.a.vårda känsligaför skydda ochmarkägare att

naturvårdslagen.enligtgäller 21 §skyddsreglerbiotoper utöver deda som
pågåendedåtill markägarenekonomiska ersättningenAngående den

med hänsynrestriktionerförsvåras grundmarkanvändning påavsevärt av
ändringföreslå någonkommittén inte bereddnaturvärdentill bl.a. är att
tillpositivkommittén sigställerriksdagsbeslut. Däremotårs att1987av

s.k. kvalifika-till denintrångkostnadendelden motsvarar ett uppav som
intrångsersättningen.skall avräknas påtionsgränsen
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Kommittén vidare, vårt förslag till miljömål skall kunnaanser om
uppnås, storskogsbruket måste större föratt utvecklata ett attansvar nya
skogsbruksmetoder frånutgår de naturgivna ñrutsättningama. Visom

dessutom storskogsbruket i större utsträckning iatt än dag självtanser
inventeramåste skyddsvärda områden avsätta lämpliga områden församt

fri utveckling.
Även i detta sammanhang vill kommittén särskilt understryka det stora

behovet ytterligare avsättningar skogsmark till i främstnaturreservatav av
södra och mellersta Sverige i Norrlands kustland i syfte behållasamt att
den biologiska mångfalden och för uppnå det föreslagna miljö-att av oss
målet.

I enlighet med ökat sektorsansvar föreslår vi ädellövskogslagensett att
bestämmelser överförs till skogsvårdslagen. detta följerAv Skogsvårds-att
organisationen skall handha tillämpningen bestämmelserna vilkai övriav
är oförändrade.

Slutligen kommittén det inom för nuvarande regelsys-attanser ramen
är möjligt på tillfredställande sätt övervakatem konsekvensernaatt ett för

miljön skogsbruksmetoder och skogsodlingsmaterial. denAvnyttav nya
anledningen är det vår uppfattning behovet införa regler firatt attav nya
miljökonsekvensbeskrivningari skogsbruket är ringa.

10. l Utgångspunkter

I utvärderingen nuvarande skogspolitiska medel kapitel 4 viav angav
inledningsvis det kan svårt bedöma vilken betydelseatt enskiltatt ettvara
medel har haft för hur olika mål uppfyllts eller medlet påverkatom ens
måluppfyllelsen. Orsaken härtill framförär allt medlen vanligen inte äratt
avsedda verka enskilt tillsammansatt med lämplig inbördesutan en
avvägning.

Kommittén har dock dragit slutsatsen lagstiftningen, där de grund-att
läggande kraven ställer i fråga skogsvårdstaten väsentligtsom om anges,

ha bidragitmåste till det skogspolitiska produktionsmålet haratt uppfyllts.
Å andra sidan påpekade vi den faktiska skogspolitiken och därigenomatt
lagstiftningen i viss utsträckning har hindrat användningen andraav
brukningsformer än trakthyggesbruk, den i någon hindratmånatt
brukningsformer syftar till kvalitetsproduktion virke densamtsom attav

sin detaljering föreskriftsnivåpå skogsbrukgenom gynnat ett ensartatmer
och än skogsbruk i mindre utsträckningett negativt påverkar viktigasom
naturvärden.

Som vi i kapitel 8 de framtida skogspolitiskaangett målen, påverkarom
andra samhälleliga mål på olika sätt utformningen de skogspolitiskaav
målen. För uppnå andra samhällsmål än de skogspolitiskaatt använder

olika medel bl.a. lagstiftning.staten Exempel på sådan lagstiftning är
naturresurslagens bestämmelser där formulerat hur hushållningenstaten
med de nationella skall ske, plan- och bygglagennaturresursema där
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utformningen samhällelig planering regleras, naturvårdslagens,närmareav
miljöskyddslagens och vattenlagens bestämmelser där miljömålstatens
bl.a. regleras. Härtill kommer bestämmelser reglerar andra areellasom
näringar jordbruket och rennäringen lagensåsom skötselgenom om av
jordbruksmark och rennäringslagen regleringen andra skyddsvärdasamt av
intressen kulturmiljön kulturminneslagen. lagarsåsom Dessa ärgenom
föremål för inom för miljöskyddskommitténsöversyn arbete medramen

fram miljöbalk. Exempel på lagstiftning har betydelseatt ta annanen som
sammanhanget konkurrenslagstiftningeni är där mål angåendestatens

konkurrensförhållandena i näringslivet bl.a. kommer till uttryck.
direktiv del den nämnda lagstiftningI våra har kommenterats.en av nu

vi formulerar framtida skogspolitiska mål skall vi således frånNär utgå att
naturresurslagens bestämmelser till skydd för skogsmarken bör ligga fast.

skall vi vid bedömning framtidaDessutom vår skogspolitiska medelav
särskild uppmärksamhet framtida skogsvårdslagstiftningsägna åt en

tillämpningsområde och därvid behandla anknytningen till lagstift-annan
särskilt naturvårdslagstiftningen. Vining, skall i samband därmed bedöma

i vilken lagstiftning olika föreskrifter reglerar skogsbruket lämpligensom
bedömningbör höra hemma. Vid sådan skall kommittén frånutgåen

grundprincipen varje miljöansvar.sektorsom
Vid utfommingen framtida lagstiftning reglerar skogsbruketav som

vi givetivs hänsyn till bl.a. de nämnda lagarna olikamåste såta attnu
regelverk inte motverkar varandra. Kommittén har den anledningen haftav
samråd med bl.a. miljöskyddskommittén. Vi har också berört delen av
den nämnda lagstiftningen i utvärdering de skogspolitiskavårnu av
medlen.

utgångspunkt för kommitténs arbete formuleraEn framtidaatt
skogspolitiska medel medlen skall enkla och lättaär även att attvara

Vitillämpa. bör också, enligt direktiven, lämna förslag till medel utansom
behov myndighetsstyming i form tillståndsgivning medverkarav av m.m.
till de skogspolitiska målen uppfylls. Vidare skall kommittén pröva iatt
vilken de grundläggande skogsbruketmån kraven på bör kunna tillgodoses

formellt beslutade förelägganden förbud ioch det enskilda fallenutan att
behöver tillgripas. Härtill kommer det i tilläggsdirektivvåraatt attanges
kommitténs arbete med lagstiftningsfrågoma skall syfta till minskaden
reglering skogsbruket.av

här angivna utgångspunktema riktlinjer vi iDe de kapitel 9 lagtsamt
angående framtida skogspolitiskade medlens utfomming utgörupp

bakgrund för de följande framtidaövervägandena angående skogsvårdslag-
stiftning.

10.2 Inledning

kapitel ochl 8 9 har vi de huvudsakliga skälen till vi bör haangett att en
samhällelig skogspolitik och vilka medel kan användas för uppfyllaattsom
denna politik. Vi således där skogsbruket har betydelse föratt storangav
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samhällsekonomin samtidigt det näringär med unik långsiktighetsom en
sträcker sig fleraöver generationer. Dessutom skogenutgör förutomsom

för skogsnäringen våra viktigasteatt naturresurservara en resurs en av
huvudtaget.över Skogen många värden för människorrymmer oss

samtidigt den är viktigt ekosystem innehåller delett storsom som en av
fauna och flora.vår Utnyttjandet skogen ställer därför särkilda krav påav

miljöhänsyn.
Vi slog fast samhällets långsiktiga mål hushållningatt med naturre-om

och skydd olika naturvärden kan komma i konflikt med densursema av
enskilde skogsägarens kortsiktiga ekonomiska överväganden och attmer
detta skäl förutgör lagstiftning de minimikrav ställerstatenen som anger

denpå enskilde angående vård skogen.av
förstVad gäller det skogspolitiska produktionsmålet framgår deav

beräkningar kommittén låtit göra denöver svenska skogens utveckling
bilaga 10 framtidsbedömningvår kapitel 6 och bilagasamt 12 landetatt
under överskådlig tid kommer ha mycket trädråvara. Enligtatt gott om
kommitténs uppfattning skapar detta möjligheter för framtiden och utgör

utmaning för den svenska skogsnäringen.en
Skogen kommer i framtidenäven spela mycket roll för denatt storen

svenska samhällsekonomin. Vi bör därför fortsättningsvisäven hushålla
ansvarsfullt med den viså handlingsfrihet framtidaåt generationeratt ger

utnyttja skogstillgångama. Skogsindustrinsatt behov virke bör i förstaav
hand lösas inom marknadens och inte lagreglering ellerramar genom
andra samhälleliga styrmedel. hindrarDetta naturligtvis inte detatt av
andra skäl, regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska, kant.ex. finnas
behov samhälleliga insatser med olika styrmedel kan ha skogspoli-av som
tiska beröringspunkter. Dessa bör dock inte i första hand komma till
uttryck i reglering skogsvården. En sak är förutsättningarnaattav annan
för skogsskötseln skiftar i olika delar landet grundpå de naturgivnaav av
förutsättningarna och föreskrifter till lagen dessa skäl kanatt av anpassas
regionalt.

Vad därefter gäller miljöfrågoma inom skogsbruket har viktigen
uppgift för kommittén varit sätta miljömål fir skogsbruket ochatt ettupp

vilka medel behövs för uppfylla detta. I kapitel 7 har viattange som
närmare diskuterat miljömålet. Där vi också flera sätt äratt ettangav av

inom rimliga gränser, den enskilde skogsbrukarenatt, större frihet ige
hans val olika skogsskötselmetoder.av

Enligt kommitténs uppfattning talar de nämnda omständigheterna ochnu
de utgångspunkter vi förhar arbetevårt för avreglering och förenklingen

regelsystemet. Kortfattat innebär detta vi flera deatt attav anser av
bestämmelser reglerar skogsvården kan bort. Exempel dettapå ärtasson1
reglerna röjning och gallring, lägsta slutawerkningsålder samtom
huvudelen reglerna högsta och lägsta slutavverkningsareal.av om

föreslårHärutöver vi skyldigheten inneha skogsbruksplan slopas.att att en
Skyldigheten vidta återväxtåtgärder efter avverkning bör dockatt

bibehållas. bestämmelsenDen är, vi nämiare kommer utveckla iattsom
det följande avsnittet, avgörande betydelse för upprätthålla vårtattav
värdefulla skogstillstånd även i framtiden.
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uppfylla detFör föreslagna miljömålet krävs vidare bl.a.att attav oss
bestämmelsen naturvårdshänsyn i 21 § och föreskrifterna till denom
kompletteras.

10.3 Lagstiftningens framtida utformning

10.3.1 Allmänna bestämmelser

skogsbruket bl.a.är, utvecklats i kapitel präglat uniksom av en
långsiktighet. Målen för den framtida skogspolitiken har formulerats bl.a.
med hänsyn härtill. Som vi också tidigare har dessa mål stark föran-angett
kring i samhället. i särskild inledande bestämmelseAtt deen ange
skogspolitiska målen har viktig pedagogisk funktion. Härigenomen
framgår tydligt vilken betydelse vårt land lägger vid de skogligastor
värdena.

I dag framgår de skogspolitiska målen kortfattat den s.k.1av
portalparagrafen. Enligt kommitténs mening bör även i fortsättningen de
grundläggande målen för skogspolitiken här. Med hänsyn till våraanges
överväganden angående framtida skogspolitiska mål och särskilt det nya
skogspolitiska miljömål krävs dock bestämmelsen formuleras Viatt om.
föreslår den får följande lydelse.att

§1
Skogen nationellär tillgång skall skötas den uthålligtså atten som ger en
god avkastning samtidigt den biologiska mångfalden behålls.som

Vid skötseln skall hänsyn till andra allmänna intressen.tas

I begreppet skog innefattar vi skogsmark med dess skog detsom
uttrycks i nuvarande bestämmelse.

Genom skogen är nationell tillgång betonar vi skogensatt attange en
unika samhälleliga värden, den är inte endast haratt en resurs som
betydelse för den enskilde skogsägaren för hela samhället. Häri liggerutan
också skogens nyttjande skall präglas mångbruk. Vi har i avsnitt 8.1att av
närmare utvecklat vad begreppet mångbruk innebär.

skogenAtt skall skötas innebär till huvuddelen skogsmarken skallatt av
brukas aktivt skogbruk. Ett sådan brukande får endast in-ettgenom
skränkas det kommer i strid med andra viktiga vården. Dettaom
överensstämmer med riksdagens uttalanden de har kommit till uttrycksom
i bl.a. naturresurslagen. Brukandet skall effektivt och ansvarsfullt.vara
Dessa begrepp har vi närmare utvecklat i avsnitt 8.3.2.

Genom begreppet uthålligt knyter vi bl.a. till Rio-deklarationen ochan
Brundtlands kommissionens uttalande varaktigt hållbar utvecklingom en
fir nyttjandet skogen Detta innebär vinaturresurs. att attav som anser ny
skog skall anläggas efter slutawerkning så bibehålls. Detatt resursen
innebär emellertid också skogsbruket bedrivasmåste på sådant sättatt ett
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ekosystemet inte och skogsmarkensatt naturgivnautarmas produktions-att
förmåga vidmakthålls.

Vi även skogen skall god avkastning.att Detta uttryck har vianger ge
utvecklat närmare i avsnitt innebär8.3. Det skogen, på sättatt samma som
i dag skall hög och värdefull virkesavkastning också den skallge attmen

god avkastning andra produkter. Härigenom framgår ocksåge av att
skogens nyttjande skall präglat mångbruk.vara av

Till den nämnda bestämmelsen har vi knutit det föreslagnanu av oss
miljömålet. Detta har uttryckts så produktionsmålet skall uppfyllasatt
samtidigt den biologiska mångfalden behålls. Vi har härigenomsom
jämställt produktions- och miljömålet. I begreppen ligger i landetatt
naturligt förekommande växt- och djurarter skall förutsättningar attges
fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd, hotadeatt

och skall skyddas ocharter genetisknaturtyper variation i skogen skallatt
behållas. Som vi i avsnitt 7.1.1 angående framtidaangett skogpolitisktett
miljömål gäller i så intensivt skogbrukatt ett det svenska inte allasom

och kan klaras ständigtarter och helanaturtyper över landets areal. Det
miljömål vi har för skogbruket måste därförsatt nationelltupp ettvara
mål. Det kräver emellertid utveckling och anpassning skötselmetoderav
över hela landet, anpassade till olika regionala och lokala förhållanden. I
bilaga kapitel10 har6 exempel på sådana skötselmetoder beskrivits. För

uppfylla målet krävs olikaatt medel. I avsnitt 7.1.1 har vi diskuterat
dessa. Vi återkommer till frågan vinär diskuterar övriga framtida
skogspolitiska medel.

harI l § vi slutligen vid skötseln skall hänsynangett att till andratas
allmänna intressen. Detta innebär precis idag, hänsyn skallatt, tilltassom
kulturmiljövårdens och rennäringens intressen. ingårHär också rekrea-
tions- och friluftslivsintressen inklusive jakt och fiske. Som vi tidigare
diskuterat understryks detta ytterligare vi inledningsvisatt attgenom anger
skogen är nationell tillgång och skogen skall nyttjasatten genom
mångbruk. I detta sammanhang bör nämnas bl.a. kulturmiljövårdensatt
och rennäringens intressen regleras särskilda lagar. Dessutomgenom
regleras skogsbrukets hänsyn i ñâllnära skog till dessa intressen i skogs-
vårdslagen.

I första2 § stycket första punkten med skogsmark markattanges avses
lämpligär för virkesproduktion och inte i väsentlig utsträckningsom som

används fir ändamål. I tredje stycketannat mark skallattanges anses
lämplig för virkesproduktion den enligt vedertagna bedömningsgrunderom
kan producera i genomsnitt minst kubikmeter virke året hektar.en om per
Dessa definitioner är allmänt accepterade och på praktisk all marktaget

omfattas definitionerna har uthålligt skogsbruk kunnat bedrivas.ettsom av
En utvidgning så skogsmark omfattaratt även marker med lägre pro-
duktionsfömiåga är inte lämplig dels med hänsyn till de naturvärden som
ofta finns där och dels därför de skogsbiologiska kunskapernaatt idag
knappast tillräckligaär för kunna bedriva uthålligtatt skogsbruk påett
dessa marker.

En snävare definition skogsmarken i produktionshänseende skulleav
kunna tänkas motiverad naturvårdsskäl. En sådan förändring ärvara av
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dock tveksam då den skulle kunna påverka skogsägamas förfoganderätt
skogen och få betydande negativa ekonomiska konsekvenser för dem.över

definitionen medföraEn förändring skulle dessutom mycket storaav om-
Kommittén därför skogsmarksdefinitionenläggningskostnader. attanser

bör kvar denna del och tredje stycket bör bibehållas.i attvara
Andra punkten knuten till bestämmelserna skyddsskog. denär Iom

följande föreslår vi dessa skall kvar. Något skål ändratexten att attvara
vi finnas.definitionen inteanser

andra stycket särskilda förhållande kan medföra outnyttjadI att attanges
skogsmark. särskilda förhållandenmark inte skall Som räknasanses vara

marken har höga eller kulturmiljövärden eller den äratt natur- att av
kommitténs uppfattningbetydelse för rennäringen. Enligt bör sådanäven

Härför främstmark skogsmark. talar två skäl.vara
det första leder den riksdagen vid flera tillfällen uttaladeFör av

principen varje samhällsektor skall sitt miljöansvar till markatt ta attom
naturvårdsskäl inte bör brukas skall ligga inom skogsbruketssom av

såvida naturvårdandeansvarsområde inte myndigheter uttryckligen skall
ha marken antionalpark elleransvaret t.ex. avsatts reservat.om som
Kommittén principen skogsbrukets sektorsansvar börävenatt omanser

anknytninggälla kulturmiljön och frågor med till rennäringen. Följaktligen
bör sådan mark betraktas skogsmark.även som

det andra kan skogliga åtgärder helst vidtas outnyttjadFör när påsom
mark inte reglerasdär marken på något sätt, naturvårds-annat t.ex. genom
lagen. marken inte skogsmark omfattas i princip inte de skogligaOm är
åtgärderna där skogspolitiken eller dess medel. Möjligheten att styraav

Även dennaåtgärderna är därför begränsade. omständighet talar för allatt
angiven mark skall skogsmark. Andra stycket bör därför slopas.nu vara

det följande föreslår vi istället undantag från återväxtskyldigheten i 5I ett
tredje punkten hänsyn till naturvårdens, kulturrniljövårdens§ andra och av

och rennäringens intressen.
finns dock bestämmelser föreskriftsnivå i skogsvårdslagstift-Det på

skogliga s.k. impediment berg, fjällbarrskog,ningen åtgärder på myr,om
ljällbjörkskog, fjäll. impediment har lägre virkesproducerandeDessa
fömiåga skogmarken. Ett visst extensivt utnyttjande impedimentensän av

förekommervirkesproduktion har tidigare förekommit och fortfarande. Det
finns dock inte vedertagen definition detta begrepp.någon av

Kommittén föreslår begreppet skogliga impediment definieras enligtatt
följande.

Skogliga mark med ellerimpediment är skog mark med förutsättningar
bära skog där marken i genomsnitt inte kan producera minstatt en

kubikmeter virke hektar produktionshöjande åtgärder.året utanom per
bör deSom vi i avsnitt 8.3.1 den naturliga karaktären påangett
hänsyn till finnsskogliga impedimenten bibehållas de naturvärdenav som

där. Trakthyggesbruk bör därför undvikas dessa områden. hellerpå Inte
produktionshöjande åtgärder bör få vidtas där. Föreskrifter närmaresom
reglerar dessa förhållanden bör införas i anslutning till Det därför21 är
lämpligt direkt i hänsyn till naturvärden omfattaräven 21 § ävenattange
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skogliga impediment och dessa definieras i bestämmelsenatt på sätt harnu
föreslagits.

I 1979 års skogspolitiska beslut frågan under vilkaattangavs om
förutsättningar och i vilken omfattning skogsmark skall i anspråk förtas
andra ändamål virkesproduktionän inte är fråga bör regleras ien som
skogsvårdslagstiftningen. Frågan har reglerats närmare i naturresur-senare
slagen och lagstiftning knutits till denna. I bilaga 6 redovisasannan som
närmare de bestämmelserna. I det gällande skogspolitiska beslutet angavs
också det är viktig förutsättningatt någon form anmälan skeratt ien av
samband med marken skall i anspråk föratt tas ändamål. Skäletannat
härtill är skall kunna kontrolleraatt staten lagens grundläggandeatt
bestämmelser inte kringgås under förebärande ändrad markan-av en
vändning. Man ansåg bestämmelsen avverkningsamnälanatt om var
tillräcklig för uppfylla den förutsättningen.att

De förslag kommittén lämnar i de följande avsnitten vissasom om
avregleringar omfattar inte avverkningsanmälan. De skäl iangettssom
1979 års skogspolitiska beslut äger, enligt kommitténs uppfattning, fortsatt
giltighet varför 3 § där det skogsvårdslagen inte hindrarattanges att
skogsmark i anspråk för ändamåltas än virkesproduktionannat bör
behållas.

I 4 § hur gränsdragningen skall ske mellan skogsvårdslagensanges
tillämpningsområde och tillämpningen andra föreskrifter för skogs-av
bruket.

Bestämmelsen nödvändigär för föreskrifter meddelade medatt stöd av
lagstiftning, främst skyddslagstiftning såsom naturvårdslagenannan och

kulturrninneslagen, skall gälla framñr skogsvårdslagens regler. Be-
stämmelsen bör behållas oförändrad.

l0.3.2 Anläggning skog på skogsmarkav ny

I 5 § när, med hänsyn till skogstillståndet, och inom vilken tidanges ny
skog skall anläggas medan i 7 § hur skog skall anläggasanges samtny
vilka resultat skall uppnås och inom vilken tid det skall uppnås.som

För de föreslagna skogspolitiskaatt målen skall kunna uppfyllasav oss
krävs vi hushåller med den svenskaatt skog även i framtiden och denatt
nyttjas ansvarsfullt. Ett grundläggande krav måste därvid skogattvara ny
anläggs efter skog har avverkats eller skadatsatt eller då skogsmark av
andra skäl inte utnyttjas på godtagbart sätt. Detta kravett har sedan snart

sekel varit vägledande förett svensk skogsvård och har också på ett
avgörande sätt bidragit till det skogstillstånd vi har i dag. Kravet har bl.a.
kommit till uttryck i de nämnda bestämmelserna. Enligt kommitténs
mening detär nödvändigt sådant krav även i framtidenatt ett kommer till
uttryck i lagstiftningen för skogspolitikens målatt hushållning medom
skogen skall kunna uppfyllas. Detta grundläggande krav dessutomär i dag
väl förankrat i rättsmedvetandet och bred brukarkrets.accepteras av en

För kunna upprätthållaatt återväxtskyldigheten måste dock taman
ställning till vissa grundläggande frågor. Det gäller främst frågan närom
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återväxtátgärder skall börjaträdslagsval,återväxtskyldigheten inträder, när
skall uppfylld.återväxtskyldighetensvidtas och när anses

återväxtskyldigheten inträdaNär skall

skogsmark.skog skall anläggas påI 5 § näranges ny
iefter avverkning bestämmelsenanläggning skogVad gäller tarav ny

främst sikte de avverkningsformer ärnuvarande utformning påsin som
trakthygges-slutavverkning i samband medtillåtna enligt lagen, främst

följande föreslår andrakommittén i det ävenbruk. Då atttexten av-
tillåtas behöver föreskrifterna ändras såverkningsformer skall kunna att

i uppdragavverkningsformer tillåts. Skogsstyrelsen bördessa att
Utgångspunkten böråterväxtskyldigheten inträder.närmare närange

vi för framtidenenlighet med de mål vigivetvis i satt attupp,vara,
produktionssynpunkt minst likaskogstillstånd från äruppnår gottett som
och kvalitet.dagens, både vad volymavsersom

bestämmel-jordbruksmark har framförts förslag igäller nedlagdVad att
skyldighet anlägga skog marken intesärskilt pånågon attattsen ange

dockjordbruksmarken definitivt nedlagd. framgårinträder förrän är Detta
livsmedelspolitiken 198990:146direkt förarbetena till den propnyaav

nödvändigt i lagstiftningvarför kommittén inte det190 attansers
ytterligare förtydliga detta.

nedlagd jordbruksmark bör till deli avsnittVi har 8.3.1 angett att en
skogsproduktion. Beskogning bör docknyttjas för intensiv eller extensiv

också till visshand ske med lövträd. Sådan mark börflera skäl i förstaav
utveckling med hänsyn till bl.a. den biologiskadel kunna lämnas för fri

ochdärför finnas möjlighet naturvårds-mångfalden. Det bör att av
mark från återväxtskyldigheten enligtkulturmiljöskäl undanta bl.a. sådan

visserligen omfattas där skogsvårds-sådant undantag kan §5 Ett llav
denmöjlighet meddela undantag från bl.a. 5 §styrelsen att menges

enskilda situationer. tydligarebestämmelsen riktar sig främst på För att
medge undantag från återväxtskyldighetenmarkera denna möjlighet att av

skål bör detta direkt i 5 Bestämmelsen börfrämst angivnanu anges
återväxtskyldighetengenerellt undantag fråndock utformas ett omsom

föreligger jämte bemyndigande för regeringensärskilda förhållanden ett
dessa undantag.eller den myndighet regeringen bestämmer att att ange

kritiserats för den i alltförBestämmelsen i 5 första stycket 3 har§ att
särskildautsträckning används för skogar haratt restaurerastor som

förståelse föroch den därför bör slopas. Kommittén harnaturvärden att
Bestämmelsen harkritik då den framfördes i början 1980-talet.denna av

produktionssynpunktför bygga det frånsamtidigt varit betydelse attav upp
vi har dessutom tidigare varit knutetgoda skogstillstånd har i dag. Det ett

upphört.omfattande statligt ekonomiskt stöd till den har Somsom numera
ekonomiska medlenvi i avsnitt utvärderingen dehar 4.2.6angett avom

haft effekter naturvärdena.sannolikt varit stödet negativa påhar det som
skäl för den kan slopas.Kommittén dock övervägande talar attattanser

det inte finnasMed häsnyn till dessa markers ofta höga naturvärden bör
beskogas aktiva skogs-specifikt krav från sida deett statens att genom
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bruksåtgärder. börDet emellertid även i framtiden möjligt iattvara
undantagsfall även inte första eller andra punkten är tillämplig, närom
skogstillståndet är uppenbart otillfredställande, kunna kräva återväxtåt-att
gärder sätts in. Tredje punkten bör således ändras endast fall dåatt avse
skogstillståndet är uppenbart otillfredställande. Detta skall uppfattas som

något lägre nivå än i första punkten. Skogsstyrelsen bör få i uppdragen
närmare när bestämmelsen skall tillämpas.att ange
Redan enligt dagens bestämmelser är det möjligt hänsyn tillatt ta

naturvårdens intressen vid tillämpningen 5 § första stycket 3. Iav
Skogsstyrelsens allmänna råd således mark i och för sigattanges som
omfattas denna bestämmelse enligt 2 § andra stycket inte skallav anses

skogsmark awerknings- och föryngringsåtgårder påtagligt skadarsom om
bl.a. naturvårdsintressen. Vi har tidigare föreslagit 2 andra§ stycketatt

bort. Enligt vår mening bör därför,tas på sätt visamma som nyss
föreslagit angående definitivt nedlagd jordbruksmark, sådan mark som
omfattas 5 § första stycket 3 också kunna undantas från återväxtskyldig-av
het med hänsyn till naturvårdens, kulturmiljövårdens eller rennäringens
intressen. Detta kan ske med stöd det tidigare föreslagna tredjeav nya
stycket.

I övrigt har kommittén inte funnit några vägande skäl för ändra denatt
nuvarande uppbyggnaden bestämmelsen.av

Trädslagsval

I vårt förslag till framtida skogspolitiska mål har vi skogsproduk-angett att
tionen i huvudsak skall inriktad högpå produktion barrträdsvir-vara en av
ke god kvalitet. Samtidigt har vi understrukit det önskvärda iav att
användningen tall och i högre grad präglas växtplatsemasav gran av
naturgivna förutsättningar och lövträdens andel bör bli större än idag,att
särskilt i områden med hänsyn till förutsättningam har låg lövträdsan-som
del. Vi har vidare det är angeläget öka lövträdsandelenangett att attmer
i barr- och blandskogar än öka lövskogsandelen. Medel för uppnåatt att
dessa mål bör främst rådgivning.vara

Till frågan val skogsodlingsmaterial återkommer vi underom av
rubriken föryngringsmetoder.

När återväxtåtgärder skall börja vidtas

Det är vikt skogsmarken utnyttjas kontinuerligt.stor Det tordeattav
därför nödvändigt behålla den tidsgräns på år inom vilkenatt trevara
föryngringsåtgärder skall påbörjas. I nuvarande bestämmelse attanges
återväxtåtgârder skall vidtas efter slutawerkning. begreppDetta mindreär
lämpligt eftersom vi större möjligheter använda alternativaatt attavser ge
skötselmodeller. Med hänsyn härtill bör tidsperioden ändras till att avse

vegetationsperioder efter avverkningtre varit så omfattande attsom
återväxtskyldigheten har inträtt.

När återväxtátgärder skall genomfördavara
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Vad gäller den tid inom vilken föryngring skall genomförd bör detvara
möjligt längre föryngringstider deän 10 respektiveatt accepteravara

15 gäller iår dag. vissa fall börI tiden kunna sträckas till 20 årutsom
med hänsyn till bl.a. lokala erfarenheter.

Areal

Enligt nuvarande bestämmelser skall återväxtskyldigheten uppfyllas
varje enskilt bestånd. Detta bör gälla iäven fortsättningen. Möjlighet att
meddela undantag finns redan i dag enligt 11

Föryngringsmetoder

Hur och föryngringnär skall ske regleras i dag i huvudsak etten genom
bemyndigande för Skogsstyrelsen i föreskrifter lämpliga metoder.att ange
dessaI endast metoder erfarenhetsmässigt ellerattanges som genom

forskningsrön och i praktisk skala visat sig tillfredställandeprov ge
resultat, får användas vid beståndsanläggning. Dessa regler kommer att

nödvändiga framgent.även Som kommittén i det följande ochvara anger
i avsnitt l0.4.2 bör inte skogsodlingmaterial eller oprövade metodernya
i framtiden komma till användning i större skala innan analysen av
konsekvenserna för miljön har gjorts.

Kommittén bl.a. för möjliggöra satsning kvalitetsskogs-attanser, en
bruk, naturlig föryngring i större utsträckning hittillsän böratt pågynnas
därför lämpliga marker. börDet således i större utsträckning i dagän vara

till skogsägaren avgöra han vill använda naturlig föryngringattupp om
i större utsträckning använda skärmstållning och skärmför-t.ex. attgenom

yngring. Något behov ändra lagtexten i 7 § med hänsyn till vadatt som nu
finns dock inte.sagts

förslagl våra till framtida skogspolitiska mål har vi börangett att man
eftersträva inga påtagliga bestående skador på markens ytskikt uppstår,att
varken avsiktliga eller oavsiktligt. Vi har också skogsbruket börangett att
bedrivas så påtaglig negativ inverkan vattenkvalitetenpå i sjöar,att
vattendrag och hav undviks. Detta kräver återhållsamhet främst vid
markberedning och med dikning. För i framtiden kunna påatt satsa

föryngringnaturlig i utsträckningstörre än i dag kommer det dock att
finnas behov kunna använda olika former markberedning.attav av
Radikala metoder hyggesplöjning skall dock undvikas. Bestämmelsesom
härom bör införas i förordningen.

Frågan markavvattning och skyddsdikning har nyligen varit föremålom
för utredning. skärptaNya regler har införts både i skogsvårdslagen och
naturvårdslagen. skälNågot ytterligare komplettera dessa regler finnsatt
för närvarande inte. De ändringar har genomförts stämmer välsom
överens med de mål kommittén har för den framtida skogspoliti-satt upp
ken i dessa delar.

I den föreskrifteröversyn och allmänna råd har gjorts inomav som
Skogsstyrelsen pekas reglerna skogsodlingsmaterial inte till fulloatt om

de vetenskapliga proveniensområdet.rönen på Det ärmotsvarar senaste
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enligt kommitténs uppfattning viktigt sådana rön beaktas. Redan i dagatt
detär enligt skogsvårdsförordningen Skogstyrelsen villkoren försom anger

användning och godkännande skogsodlingsmaterial. Hur de svenskaav
reglerna kommer ställa sig i förhållande till EG:satt regler är ännu för
tidigt uttala sig Eventuella förändringaratt bestämmelserna börom. av
dock kunna ske inom för bemyndigandet till Skogsstyrelsen. Enligtramen
kommitténs mening är det nödvändigt även i framtiden ha bestämmelseratt

reglerar handeln med skogsodlingsmaterial och vilket material fårsom som
användas. Bestämmelsen i bör8 § därför ñnnas kvar.

Vad gäller frågan contortatallens framtid har vi i avsnitt 8.3.3om
contortaodlingama bör fåangett omfattningatt är väsentligt mindreen som

denän maximiareal gäller idag och sammanhängandeatt storasom
områden med contortatall inte bör förekomma. Dessa våra slutsatser får
till följd föreskrifterna till 8 §att måste ändras.

De nuvarande reglerna röjning bidrar till beståndets framtidaattom
karaktär och utveckling fastläggs på mycket tidigt stadum. Enligtett vår
mening bör markägaren större möjligheter själv vilkenavgöraattges
beståndsutveckling önskas, dvs. när åtgärder skall sättas in.som

Gallringsaktiviteten främstär beroende lönsamheten. I den översynav
inomgörs Skogsstyrelsen har dessutom bestämmelsen harsom angetts att

utnyttjatsi mycket få fall, främst på grund Skogsvårdsorganisationenattav
inte har prioriterat bestämmelsen och då flera skogsvårdsstyrelser ansett
den instrument. Liksom förett röjningsvagt bör markägaren frihetvar ges

själv avgöra när han skall gallraatt för påverka beståndets utveckling.att
Enligt kommitténs uppfattning bör reglerna röjnings- och gall-om

ringsskyldighet alltså slopas.
Enligt nuvarande 10 § skogsägaren för skog anläggsattsvarar ensam ny

för röjning och gallring, dvs.samt bestämmelserna i 5 9 §§. övrigaFör-
åtgärder i skogsbruket, dvs övriga avverkningsbestämmelser gällersom
bl.a. skydd för den skogen bestämmelser hänsynsamt tillyngre om
naturvårdens intressen, och får förfoga över skogen.ansvarar var en som
Det gäller främst rotpostköpare och servitutshavare.

Något vägande skäl för flytta för skogsvårdenatt frånansvaret
skogsägaren till vidare krets har inte framkommit. Bestämmelsen bören
därför behållas oförändrad.

Undantag från återväxtskyldigheten kan medges enligt 11 Sådana
undantag medges dagi kraven oskäligt betungande. Det börom anses vara
fallet även i framtiden. Bestämmelsen bör ändras med hänsyn till vårt
förslag slopa röjnings- och gallringsskyldigheten.att

10.3.3 Awerkning skog på skogsmarkav

Enligt får12 § avverkning endast ske röjning eller gallring ellergenom
slutavverkning är ändamålsenlig för anläggning skog.som av ny

En ökad frihet för markägaren själv avgöra när och huratt avverkning
skall ske bör också omfatta formerna för slutawerkning. Härigenom
öppnas också möjligheten för markägaren bestämma hur detatt nya
beståndet skall anläggas och utvecklas. Detta kan få betydelse i områden
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itill sina särskilda naturvärden ävenkänsliga med hänsynär mensom
dominerandetrakthyggesbruk med denskogar därtätortsnära nu av-

mindre väl. Bestämmelsen kanverkningsformen slutavverkning passar
dock kravenavverkningsformema måste pådärför slopas. Oavsett

avverkningsformerupprätthållas vilket medföranläggning skog attav ny
tillfredställande inte kaninte återväxt accepteras.gersom

slutavverkningsålder. har till syfte hindraregleras lägsta DenI 13 § att
fortfarande har hög volymtillvâxt.slutavverkning i skog som

den nuvarande skogspolitiken ochframgått utvärderingSom vår avav
1980-talettotala avverkningen i landet underskogstillståndet har den

långsiktigt möjliga avverkningen. Under börjanbetydligt underskridit den
råvarubehovavverkningama också industrins1980-talet understegav

skyldighet slutavverka skog infördes 1983.varför regel Av våratten om
vi under överskådlig tid kommer haframtidsbedömning framgår att ettatt

i landet vilket medför det framtida problemetkraftigt virkesöverskott att
kommer avverkas ikommer bli delar skogenatt stora attsnarast att av sen

helhet kommer enstaka avvikelser medålder. samhälletFör av-som
betydelse. Enligtverkning i åldrar inte någon större vårattyngre

inte avverka skogen innanmening torde dessutom skogsägaren i gemen
utbyte vilket innebär de inte kommerden ekonomisktstörst attattger

i brist skulleawerka i åldrar tillåtet dag. Om uppståän ärsomyngre
inom dessa områden vilket kommer regleraregionalt går priserna attupp

efterfrågan. i dag, virke från andraDessutom kan, sättsamma som
viss import kan komma ske.regioner användas samtidigt attsom

Kommittén bestämmelsen kan slopas.attanser
slutavverkningsareal ihögsta respektive lägsta 14Bestämmelserna om

åldersfördelning brukningsenheten förhar till syfte främja jämn på§ att en
råvaruförsöijning tillskapa förutsättningar för långsiktigt jämnatt en

industrin och för jämn sysselsättning inom skogsbruket. Detryggaatt en
avverkningsskyldighet, särskildabestår dels bestämmelse delsav en om

ransoneringsbestämmelser.
framtiden viktEnligt kommitténs uppfattning det även i störstaär attav

skogsindustrin försörjs virke och hög sysselsättningden svenska med att en
vi kommer vi dockupprätthålls inom skogsbruket. Som har angettnyss

haröverskådlig tid mycket skog i landet. kapitel 8under ha Iatt gott om
framtida skogspolitiska målenvi dessutom angående de angett att

virkesmarknadensvirkesförsörjningen i första hand bör överlåtas till
ransoneringsreglema harSkälen för ha kvar de här beskrivnaattparter.

småskogsbruket minskat betydligt.därför i fall såvittvart avser
situationen delvis kanVad gäller storskogsbruket är Deten annan.

finnas risk för till skogsbolag kan kommapotentiell ägare attatten nya
samhällets perspektiv.avverka arealer acceptabeltstörre än ärsom ur

finns ihuvuddelen storskogsbrukets skogsinnehavHärtill kommer att av
finns därför skäl behållaSverige. Enligt kommitténs mening det attnorra

för upprätthållaransoneringsbestämmelsema för arealerstörre att
perspektiv. fårhushållningen skogsresursen nationellt Dettamed ettur

sysselsätt-för industrins råvaruförsörjning ochgivetvis också betydelse
omfattaRansoneringsbestämmelsema börningen inom dessa områden.
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fastigheter är ha.större än 1.000 Vi dock det inte heller förattsom anser
storskogsbruket finns skäl behålla skyldigheten slutawerka skog.att

Det kan självklart inte uteslutas vi inom några tioårsperioder hamnaratt
i situation där behovet ransoneringsbestämmelser ökar. Genomen attav
upprätthålla ambitiös och kvalitativt god kontroll skogstillståndeten av

främst Skogsvårdsorganisationen med hjälp riksskogstaxeringensgenom av
material bör kunna hålla god beredskap för framtida insatser.staten Vår
slutsats blir reglerna högsta och lägsta slutavverkningatt i huvudsakom
kan slopas.

Bestämmelsen i 14 § skall tillämpas inom brukningsenhet. I 15 §en
definieras detta begrepp. Genom ransoneringsbestämmelsen inte slopasatt
i sin helhet finns behov ha kvar definitionen begreppet brukningsen-att av
het.

I 16 anmodas§ skogsvårdsstyrelsen på begäran meddela förhandsbe-att
Ävenslut avverkning är tillåten enligt och13 14 dessa bör finnasom

kvar.
I 17 finns§ skyldighet för markägaren underrätta skogsvårdssty-atten

relsen awerkningar och skyddsdikning skall äga på hansom som rum
mark avverkningsanmälan. Enligt uppfattningvår detär nödvändigt att
behålla skyldigheten lämna awerkningsanmälan för skallatt att staten
kunna kontrollera återväxtskyldigheten fullgörs.att Dessutom måste
bestämmelsen finnas för bl.a. skall kunna kontrollera kravetatt staten att
på naturvårdshänsyn uppfylls. Anmälan dessutom skogsvårdsorganisa-ger
tionen goda möjligheter lämna råd i olika skogsvårdsfrågor.att

Som vi tidigare har under 5 och 7 §§ angående föryngringsmeto-angett
der bör hyggesplöjning undvikas. Om markägaren använda dennaattavser
arbetsmetod hanär skyldig anmäla detta till länsstyrelsen enligtatt 23 §
naturvårdsförordningen. Metoden räknas nämligen samrådspliktigtsom
arbetsföretag enligt 20 § naturvårdslagen. Som led i det ökadeett
sektorsansvaret för de skogliga myndigheterna vi sådanattanser en
anmälan, på sätt gäller awerkningar och skyddsdikning, börsamma som
ske till skogsvårdsstyrelsen. Detta medför bestämmelsen i 23 §att
naturvårdsförordningen i denna del flyttas till 17 § skogsvårdslagen som

punkt Istället bör i 23 § naturvårdsförordningen tilläggasen ny att
underrättelse till skogsvårdsstyrelsen hyggesplöjning skall ägaattom rum

hanspå mark skall anmälan samråd enligt 20 § naturvårds-anses som om
lagen.

Man kan vidare diskutera det är nödvändigt i framtidenävenattom
behålla så låg gräns 0,5 hektar lägsta areal för awerknings-en som som
anmälan. När bestämmelsen infördes hade den emellertid bl.a. till syfte att
göra det möjligt för vederbörande myndighet kontrolleraatt natur-om
vårdshänsynen uppfylldes. Med hänsyn till bestämmelsen ersätteratt
anmälan samråd enligt 20 § naturvårdslagen och då det biotop-om nya
skyddet i den lagen kommer omfatta areellt små områden bör dockatt sett
arealgränsen bibehållas.

Genom b19 § infördes år 1991 skyldighet för markägaren iatten
samband med ansökan tillstånd till avverkning fjällnärai skog denom ange
naturvårdshänsyn han vid avverkningen. Som led iatt ta ettavser
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strävandena markera skogsägarens sektorsansvar och för öka hansatt att
i utredningen skogens naturvärden bestämmelsendelaktighet börom om

avverkningsanmälan kompletteras med motsvarande skyldighet fören
förhonom vad han tillgodose naturvårdensgöraatt att attange avser

intressen i samband med awerkningen. sådan anmälan skallFör att en
meningsfull krävs dock markägaren har kännedom vilkaattvara om

särskilda naturvärden finns hans mark. kräver i sin bådepå Detta tursom
bättre utbildning markägarna i naturvård inventeringar. Angåendesamtav

redovisning markägarenomfattningen den skall bör degöraav som
propositionen ljällnärauttalanden gjordes i skog prop 199091:3som om

och förebild.43 74 kunnas. vara en

10.3.4 på tillstånd till awerkningKrav m.m.

definieras begreppen svårföryngrad skog och skyddsskog inklusiveI 18 §
ljällnära skog. regleras förI 19 § 19 §§ skyddet svårföryngradsamt a e-
skog, skyddsskog och ljällnära skog renskötseln.samt

Bestämmelserna syftar till skydda de angivna skogarna frånatt av-
verkningar kan försvåra eller medföra viktigaåterväxten naturvär-attsom
den skadas eller förlorade. Reglerna också tillämpliga för skyddagår är att
rennäringen. Gällande bestämmelser till skydd fir den ljällnära skogens
naturvärden och för rennäringen infördes Bestämmelserna börår 1991.
fungera några innan de utvärderas och Bestämmelsernaår över.ses
stämmer överens med de mål vi har för skogspolitiken och de ärsatt upp
nödvändiga för skydda de angivna intressena.värdena och De böratt
därför behållas.

Regeln i b sista stycket bestämmelsen19 § skyldighet enligtatt om
slutawerka viss andel skogen för främja åldersför-14 § jämnatt attav en

delning skogen brukningsenheten inte gäller i fjällnära kanpå skogav
slopas med hänsyn till i denna del föreslås slopad.14 §att

10.3.5 Insektshéirjningar

Enligt den utvärdering kommittén låtit fungerargöra bestämmelsen om
skydd insektshäijningar i i huvudsak Enligt20 § väl. den översynmot av
föreskrifterna inom Skogsstyrelsenpågår kan minska före-som man
skriftemas omfång och bl.a. låta avsnitt utforsling virke till bilvägom av
iutgå. Kommittén, delar denna uppfattning, vill understryka attsom
behovet lämna döende och död ved döda träd i skogen då deatt samtav
utgör förutsättningar för djur och före-många växters överlevnad. I

fårskrifterna idag till m3sk träd lämna hektar.4 råa Detattanges upp per
anges dock samtidigt i de allmänna råden för säkertuppnåatt att ett
skogsskydd bör all skadad skog till Föreskrifterna och detas vara.
allmänna råden bör omformuleras de angivnaså behoven död vedatt av
med hänsyn till naturvärden uppmärksammas i utsträckningstörre än i
dag. tordeDet möjligt höja den tillåtna mängden träd till 8 m3skattvara

hektar. Det är viktigt framhålla bestämmelsen i dag gällerävenatt attper
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markpå inte är skogsmark och detta förhållande börsom att gälla även
framdeles. dettaI sammanhang bör nämnas kommittén föreslåratt att att
nuvarande katastrofstödet till insektsbekämpning avskaffas.

10.3.6 Hänsyn till naturvärden, kulturmiljövården och
rennäringen

De förslag till avregleringar kommittén bl.a de utökadesom ger,
möjligheterna till alternativa brukningsmetoder och slopandet av av-
verknings- och gallringsskyldigheten kommer generellt densett att gynna
biologiska mångfalden och underlätta skyddet och biotoper. Enarterav
sådan avreglering är dock inte tillräcklig för uppfylla det skogspolitiskaatt
miljömålet. Härutöver måste ytterligare åtgärder vidtas.

Enligt kommitténs mening måste således utveckla de medelman som
finns för öka skyddet skogensatt naturvärden. Sedan finnsårav ett en ny
bestämmelse i naturvårdslagen har till uppgift skydda biotoper 21attsom
§ NVL. Det biotopskyddet kommer med all säkerhetnya avsevärtatt
stärka skyddet känsliga naturmiljöer i skogslandskapet. En delav dessaav
biotoper omfattas i dag hänsynsregeln i 21 skogsvårdslagen.§ Arbetetav
med definiera och i angivnaatt fall peka skyddsvärda biotoperut måste
fortsätta. Kommittén vilket vi har utvecklat i kapitelanser, att
skogsvårdsorganisationen i enlighet med riksdagens uttalanden bör få till
uppgift fatta beslut i det enskildaatt fallet biotopskyddets omfattningom
i fråga skogsmark. Detta stämmer väl överensom med riksdagens
uttalanden ökat sektorsansvar.ett Föreskrifterna i 21 § skogsvårdsla-om

måste även utvecklas i enlighet med detgen biotopskyddet så attnya
bestämmelserna på lämpligt sätt kompletterarett varandra.

Kommittén vill i detta sammanhang särskilt peka på möjligheten påatt
frivillig väg, civilrättsliga avtal, skogsägaren engageradgenom i skyddet

känsliga skogsbiotoper faller utanför det lagstadgadeav biotopskyd-som
det. För skogsbrukets del skulle det kunna innebära för biotoperatt man

behöver särskild vård eller där tidsbegränsade skyddsom är lämpligamest
påtar sig sköta ochett skydda biotopenatt på visstansvar sätt. Ett sådant
avtal kan innebära vissa mindre ingripandeatt skogsbruksmetoder skulle
kunna användas medan andra utesluts. Biotopen skulle därigenom kunna
fungera tillfälligt skydd ellerett överlevnadsplats för hotadesom tillsarter
kringliggande skog har växt Härefter skulle ha möjlighetarternaupp. att
sprida sig och skyddet hävas eller flyttas till plats. Fördelen medannan
sådana avtal framförär allt markägarenatt i skyddet biotopenengageras av
och det kan tidsbegränsat.att Sådana former avtal harvara medav
framgång tillämpats för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. För de
avtalen finns utarbetade rutiner för kontakter med markägare, hur avtalen
skall formuleras för uppföljning ochsamt utvärdering de avtaladeav
åtgärderna. Dessa erfarenheter kan större svårigheterutan överföras på
avtal rörande biotoper inom skogsbruket. Kommittén återkommer till
frågan kostnaderna för sådana avtal i kapitel 12 ochom 14.
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och dierasvåtmarkemasammanhang ärfråga i dettaviktigEn annan
Redanmångfalden.biologiskabetydelse för denväl-dokumenterade stora

naturvårdslagen.markavvattning enligt 18 §tillstånd tilldag krävsi c
förbjudaregeringenkani nämnda lagbestämmelse 18 d §Enligt en ny

angeläget bevarasärskiltdetområden där ärmarkavvattning i att
ochSkogsstyrelsenutarbetarregeringenuppdragvåtmarkema. På av

såidantomfattasbörvilka områdenförslag tillNaturvårdsverket ettsom
uppdraghar särskiltSkogsstyrelsenHärtill kommerförbud. ettatt av
angelägetdetKommitténsumpskogar.inventera attregeringen att ser som

fortsätter.våtmarker och sumpskogarskyddaochmed inventeraarbetet att
i avsnitt 14.3.denna frågaocksåVi tar upp

Dsdepartementspromemorianöverlämnadekommitténden tillI
förslag tilllämnasde areella näringamaNaturvårdshänsyn och1991:87

värdaförslagenskogsvårdslagen. Flera ärför 21 §åtgärder inom avramen
hänsyns-självklart debörja medframstår tillbeaktas. Det attattatt som
i denskall tillämpasstödmeddelats med 21 §har ut-regler avsom

iuppföljning frånavsikt. Envarit lagstiftarenssträckning noggrannsom
tillämpasbestämmelsernaskogsvårdsorganisationen sidaförsta hand attav

vikt.därför störstaär av
Skogsstyrelsen har 21inomföreskrifterna görsden översynI somav

utbyggnadtillflertal förslag har lämnatssärskilt. Ettuppmärksammats§
detuppfattning ärEnligt kommitténsbestämmelsen.och utveckling av
iföreskrifterna ändrasfortsätter ochutvecklingsarbetetviktigt attatt

för detinomdock skeforskarrönen. Detta måsteenlighet med ramen
ärriksdagen beslutade 1987. Detmarkägaren årkostnadsansvar för som

medföreskrifternapåkallat förändravi tidigare har påpekat,också, attsom
naturvårdslagen.biotopskyddet ihänsyn till det nya

föreslåinte bereddkommittén ärframgårvadAv attattsagtssom nu
markäga-ersättning tillriksdagsbeslut utgårändring 1987 års attomaven

delberördförsvårasmarkanvändning påpågående avsevärtdå avren
framfördapositiv till detställer kommitténsigfastigheten. Däremot

denintrång tillden del kostnadenförslaget motsvarar ettatt uppsomav
ersättnings-vid intrång ärskall avräknass.k. kvalifikationsgränsen som

markanvändningdå pågående avsevärtErsättning för intrånggilla.
i naturvårdslageni skogsvårdslagen 26 §försvåras regleras inte utan som

naturvårdslagen.biotopskyddet i Iomfattar det 21 §även nyanumera
i naturvårdslagen.till ersättningsreglemafinns dock hänvisning§19 enc
naturvårdslagenstycke införas i 26 §uppfattning börEnligt vår ett nytt

beloppskall minskas medersättningen för skadainnebär ettatt somsom
sådanersättning. Vi vill påpekaskall tålasvad attutanmotsvarar ensom

ackumulerad skadareglernade grundläggandeändring inte innebär att om
kap.utformas med regeln i 14 10 §Bestämmelsen bör kunnaändras.

förebild.plan- och bygglagenandra stycket som
såledesnaturvårdslagen börfjärde stycke till 26 §I attett nytt anges

skalltredje stycketi första tillersättning för skada i fall som avses
skallenligt första stycketvadminskas med beloppett motsvarar somsom

ersättning.tålas utan
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En fråga kommittén ställer sig positiv till är vid be-attarman som
dömningen behovet naturvårdshänsyn lägga till grund störreettav av
område detän är aktuellt för skogsbruksåtgärd. Detta framförärsom en
allt fråga hur myndigheterna sinagör övergripande bedömningaren om
och vilket underlag de har för dessa. Ett utvecklat inventeringsunderlag
måste därför eftersträvas och samarbetet mellan myndigheter måste
utvecklas. Kommittén behandlar frågordessa inärmare kapitel 13 om
inventering och planering. viDär också det pågående arbetettar upp
rörande landskapsplanering i svenskt skogsbruk Skogsstyrelsen ochsom
Sveriges lantbruksuniversitet genomför på regeringens uppdrag i samråd
med Naturvårdsverket.

Staten emellertidmåste också ställa krav skogsbruketpå i enlighetnya
med det riksdagen uttalade ökade sektorsansvaret. Dessa krav måsteav
omfatta bl.a. ytterligare kunskapsuppbyggnad för personalen. Häri ingår
fortsatt utvecklingsarbete med skogsbruksmetoder frånutgår denya som
naturgivna förutsättningarna. I kommitténs förslag till skogspolitiska mål
har vi bl.a. skogsbruket eftersträvamåste bestående skadorangett att att
undivks på markens ytskikt grundpå mekanisk markpåverkan till följdav

skogsbruksåtgärder. Det ingåmåste i skogsbrukets sektorsansvar attav
utarbeta metoder för undvika sådana skador. För storskogsbrukets delatt
bör det också möjligt i större utsträckning avsätta områden för friattvara
utveckling självt i större utsträckning bekosta inventeringarsamt av

Ävenskyddsvärda områden. samarbete fastighetsgränsemaöver för ökaatt
möjligheterna för sällsynta och hotade sprida sig bör utvecklas.arter att

förslagDe hittills lämnats medför inte behöver21 § ändras.attsom
En viktig slutsats kommittén har dragit är andelen gamla trädattsom

behöver ökas för biologiskaden mångfalden inom deatt gynna ramen
nuvarande hänsynen enligt 21 Ett sätt genomföra detta är i 21 §att att

bemyndigandet enligt första stycket omfattaräven kvarlämnandeattange
träd. komplement härtillSom bör i föreskrifterna intas skyldighet förav en

markägaren i samband med slutavverkning lämna visstatt antal äldreett
träd minst tio varje hektarpå inväxa i det beståndet. Dessa äldreatt nya
träd skall sedan inte avverkas utvecklas fritt. De bör förslagsvis väljasutan

så de finns i anslutning till övrig hänsyn enligtut att 21 eller§ pâ sådant
sätt de har möjlighet utvecklas exempelvisatt storrnfällas.att utan att
Skulle detta inträffa bör träden ligga kvar orörda till för fauna ochgagn
flora. Närmare föreskrifter bör utfärdas Skogsstyrelsen.av

Enligt gällande föreskrifter skall fröträd och skännar avverkas deom
hämmandeär för föryngringen. Ett erhållasätt större andel äldreatt en
iträd bestånden är lämna sådana träd för utvecklas fritt.att I före-att

skrifterna bör därför mindre antalnågra fröträd eller träd iatt ettanges
skärm alltid får lämnas kvar. Dessutom bör fröträd och skärmarattanges
generellt endast skall avverkas föryngringen isett väsentlig gradom
skadas.

Vi har i anslutning till de framtida skogspolitiska målen diskuterat
helträdsutnyttjande och fingrenar och barr från skogenatt uttaget av
tillsvidare bör begränsas starkt. En sådan begränsning hör närmast hemma
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i föreskrifterna till 21 Kommittén föreslår sådan begränsningatt en
införs.

anslutningI till § diskuterade vi begreppet skogliga impediment2 och
dess ofta höga naturvärden. Som vi där bör begreppet skogligaangav
impediment definieras och uttryckligen omfattas hänsynsregeln i 21av

definieras sistaBegeppet bör i stycke i bestämmelsen.ett nytt
Bestämmelsen hänsyn till rennäringen tillkom finnsår 1991 och iom

dag i 21 skäl under bör reglerna behållas.Av 19 §a som angavs

10.3.7 Skogsbruksplan

Bestämmelsen i 21 b § skogsbruksplaner infördes ursprungligen årom
och hade tillsammans införandet1983 med avverkningsskyldigheten ochav

skyldighet gallra skog till syfte förmå passiva skogsägareatt att attyngre
öka insatserna för avverkning och skogsvård. Frågan skogsbruksplanerom
behandlas i kapitel skall13 och endast kort beröras här.

Som vi tidigare har kommer vi under överskådlig tid haangett att
mycket skog. har kunskapenDessutom hos skogsägama utvecklatsgott om
under de tio åren. Industrins behov virke bör tidigaresenaste sagtsav som
i ñrsta hand tillgodoses marknadskraftema. Eventuella brister iav
skogsägamas kunskaper skogsvård bör främst lösas utbildningom genom
och rådgivning. Ett generellt krav skogsbruksplanerpå behövs därför inte.
Däremot bör markägaren kunna fastighetens. skogstillstånd. Deange
uppgifter han bör kunna främst sådana markensär produktions-ange om
förmåga skogens utvecklingsstadium, trädslagssammansättning ochsamt
täthet.

l0.3.8 Tillsyn

reglerasI 22 § frågan tillsyn efterlevandenöver skogsvårdslagen.om av
En viktig uppgift för skogsvårdsorganisationen är och bör även i framtiden

ha hand lagtillsynen. Bestämmelsen bör behållas.attvara om
reglerasI 23 § för tillsynsmyndighetenrätten begära upplysningar.att

Denna rätt gäller upplysningar och handlingar tillsynensom avser av
lagens efterlevnad. skogsvårdsorganisationenFör skall kunna bedrivaatt

effektiv lagtillsyn är det nödvändigt i framtidenäven ha möjlighetatten en
begära in upplysningar.att
I 24 tillsynsmyndigheten§ får meddela föreläggande ochattanges

förbud behövs för lag eller föreskrifter skall efterlevas. Iattsom
bestämmelsens andra stycket föreläggande och förbud fårendastattanges
meddelas det visat sig myndighetens råd och anvisningar inte harattom
följts. Det är viktigt denna inskränkning bibehålls. Den poängteraratt att
myndigheten förstai hand skall genomföra tillsynen med hjälp råd ochav
anvisningar. Bestämmelsen i övrigt behållasbör i de delar regleras isom
fortsättningen.

25I § regleras för skogsvårdsstyrelsenrätten kräva säkerhet föratt
återväxtåtgårder. Bestämmelsen är viktigt instrument fir skogsvårdsor-ett
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ganisationen. Säkerhet bör även i framtiden kunna krävas för omfattande
eftersläpande återvåxtåtgärder.samt

I 26 § regeringen får föreskriva särskilda avgifter skallatt att tasanges
i ärende enligt denna lag. Med hänsyn till bestämmelsenut att om

förhandsbeslut finns kvar finns fortsatt behov denna bestämmelse. Denav
bör dock formuleras på sätt i förslagvårt till lagtext.om som anges

l0.3.9 ochAnsvar överklagande

I 27 § regleras för brott lagen. bestämmelseDenna bör ändrasmotansvar
i konsekvens med förenklingama och med hänsyn till vårt i följande
kapitel lämnade förslag föra in ädellövskogslagens bestämmelser iatt
skogsvårdslagen.

Frågor förverkande regleras i 28 Bestämmelsen har preventivom
betydelse och bör bibehållas.

Det finns i dag möjlighet enligt 29 § överklaga beslut meddeladeatt
enligt lagen eller enligt föreskrifter meddelats enligt lagen. Möjlig-som
heten överklaga meddelade beslut skall självfallet kvarstå.att

Enligt 30 får§ myndighet bestämma dess beslut skall gälla omedel-att
bart. Det kommer även i fortsättningen finnas behov för detta.att

Övriga10.4 frågor

Ädellövskogslagen10.4.1

Kommittén föreslår ädellövskogslagens bestämmelser flyttasatt över till
skogsvårdslagen. Härigenom underlättas skogsägarens myndighetskontakter
och sådan åtgärd är också i överensstämmelse med tankarnaen ettom
vidgat sektorsansvar för skogsvårdsmyndigheten. Det ocksåsynes vara

konsekvent all lagstiftning enbart berör skogsbruket finnsatt imer som
lag.samma

Bestämmelserna kan i huvudsak oförändrade föras in under särskilden
rubrik i anslutning till reglerna skyddskog och svårföryngrad skog.om
Skogsvårdsstyrelsen har redan idag den huvudsakliga tillsynen lagen.över

detNär gäller fråga mark i anspråk för ändamål in-att ta annatom
nefattande även trädslagsbyte från ädellövskog till trädslag skallannat
tillstånd dock inhämtas från länsstyrelsen. Dessa beslut bör i enlighet med

ökat sektorsansvar för den skogliga myndighetenett i fortsättningen fattas
skogsvårdsstyrelsen. Om åtgärden innebär samrådsskyldighetenattav

enligt 20 § naturvårdslagen blir tillämplig bör anmälan från skogsägaren
till skogsvårdsstyrelsen uppfylla kravet på anmälan samråd.om

Vad gäller frågan nyplantering ädellövträd jordbruksmarkpåom av
inom omställningsprogrammet bör det möjligt för den händelseatt,vara
ädellövplanteringen misslyckas, undantag i föreskrifternagenom ge
möjlighet för markägaren övergå till trädslag än ädellöv.att annat
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överförandet bestämmelserna i ädellövskogslagenDen föreslagnanu av
förändring i tillämpningentill skogsvârdslagen innebär inte någon av

i övrigt.bestämmelserna

10.4.2 Miljökonsekvensbeskrivningar

Inledning

direktiven skall kommittén i sin bedömning vilkaEnligt medelav som
behövs i framtidens skogspolitik behandla frågan systematiskanäm1are om
miljökonsekvensbeskrivningar inom skogsbruket. Kommittén denskall vid
behandlingen beakta promemoria utarbetad Skogsstyrelsenärsomen av

förslag till miljökonsekvensbeskrivningarmed användande inomav
skogsbruket och MiljÖkonsekvensbeskrivningar i det svenskarapporten
planerings- och beslutssystemet MKB-rapporten utarbetad Statensav
naturvårdsverk och Boverket.

MKB-rapporten utarbetades sedan regeringen hade myndigheternagett
i förutsättningarnauppdrag utreda och formerna för systematiskatt en mer
användning miljökonsekvensbeskrivningar beslutsunderlag i sådanaav som
beslutsärenden där viss eller verksamhetåtgärd får väsentligen en
inverkan miljöförhållandena och hushållningen medpå naturresurser.

har legat till grund för regeringensRapporten ställningstaganden om
miljökonsekvensbeskrivningar i propositionen 199091:90 En god
livsmiljö. Regeringens förslag i denna del har behandlats bostadsutskot-av

bet.199091:BoU18 och jordbruksutskottet bet.199091:JoU3Otet s.
136. Utskotten har i sina betänkanden godtagit regeringens förslag.
Betänkandena har såvitt gäller bifallits riksdagen 199091:338.r.nu av

reglerna miljökonsekvensbeskrivningarDe i naturresurslagennya om
redovisas i bilaga 6.

bestämmelsernaDe miljökonsekvensbeskrivningar har införtsnya om
i bl.a. 5 kapitel i naturresurslagen. Med stöd dessa bestämmel-ett nytt av

har regeringen utfärdat särskild förordning SFS 1991:738,ser en
omtryckt miljökonsekvensbeskrivningar1992:445 i vilken närmareom

hurregleras och sådana beskrivningar skall utförasnär i ärenden enligt ett
antal lagar knutna till naturresurslagen.

Med anledning det s.k. EES-avtalet har inom regeringskanslietav
utarbetats Ds 1992:43 EES-avtalet och den svenska miljö-rapporten
skyddslagstiftningen. redovisasI EGzs miljödirektiv och görsrapporten en
jämförelse med den svenska miljöskyddslagstiftningen. Där redovisas även
EGzs regler miljökonsekvensbeskrivningar. Dessa regler berör bl.a.om
jordbruket. Inom det området vissaäven skogsbruksfrågortas upp.

direktiv 85337EEGI EG:s bedömning inverkan miljönpåom av av
vissa offentliga och privata projekt i artikel projekt inom4 2 attanges p.
de redovisas i bilaga 2 skall bli föremål för bedömninggrupper som en
miljökonsekvensbeskrivning enligt artikel 5- medlemsstaterna10 när anser

detta krävs grund projektetspå karaktär. Denna bestämmelse skallatt av
läsas tillsammans med artikel i direktivet medlemsländerna2 säger attsom
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skall vidta alla nödvändiga åtgärder för säkerställa projekt kanatt att som
medföra betydande miljöpåverkan, blandantas grundpå sinannaten av

storlek eller lokalisering, blir föremål för bedömning dennaen av
påverkan innan tillstånd bilagaI 2 under d nyplantering1ges. anges p. av
skog, där detta kan medföra negativa ekologiska ñrändringar, samt
röjning i syfte använda marken för ändamål. I artikelatt 5-10annat anges
närmare vad åligger medlemsstaterna när projekt skall bli föremålettsom
för miljökonsekvensbeskrivning och vad sådan skall innehålla.en en

Kommitténs överväganden

Miljöpåverkande åtgärder vidtas inom skogsbruket idag i vissaär fallsom
tillståndspliktiga. Exempel på sådana är markawattningsföretag ärsom
tillståndpliktiga enligt 18 § naturvårdslagen, verksamheter i svårföryng-c
rad skog, skyddskog och ädellövskog i ljällnära skog. Andrasamt
arbetsföretag kan omfattas samrådsbestämmelsen i 20 § naturvårdsla-av

Exempel dettapå är nedläggning åkermark för plantera skoggen. attav
den, hyggesplöjning,på omföring lövskog till barrskog och anläggningav
vägar. Enligt 25 § naturvårdsförordningen skall miljökonsekvensbe-av en

skrivning inges i samband med nämnd ansökan tillstånd firnu om
markawattning eller anmälan samråd det behövs i det enskildaom om
fallet. bestämmelseDenna har utfärdats med stöd 5 kapitlet naturresur-av
slagen där bl.a. kostnadsansvaret för beskrivningen regleras. Enligt
kommitténs uppfattning kan härigenom redan idag många skogsbruksåt-
gärder bli föremål för miljökonsekvensbeskrivningar.

För skogsbrukets del har Skogsstyrelsen dessutom i föreskrifter till
skogsvårdslagen olika begränsningar i användandetangett skogs-av
bruksmetoder och skogsodlingsmaterial bl.a. i syfte eliminera elleratt
minska negativ miljöpåverkan. föreskrifternaI till 21 § således attanges

oprövade brukningsmetoder aktualiseras, bör miljöeffekterna demom av
klarläggas innan de i praktiskt bruk. Något formellttas krav miljökon-
sekvensbeskrivningar finns dock inte i skogsvårdslagen vid införande av

metoder.nya
Enligt vår uppfattning skulle det dock medföra svårigheter i skogs-att

vårdslagstiftningen införa krav på miljökonsekvensbeskrivningar fir varje
och oprövad skogsbruksmetod. Detta skulle nämligen ställa krav påny en

omfattande kontroll mängd enskilda skogliga åtgärder. Först närav en en
metod eller material är användas inytt någonavsett att störreny

yrkesmässig omfattning kan det motiverat med särskild reglering.vara
Om skogsbruksmetod får någon omfattning bör den, vien ny som

tidigare har komma omfattasantytt, regeln i 20att § naturvårdslagenav
enligt vilken samråd skall ske med länsstyrelsen angående arbetsñretag

väsentligt kan komma ändra naturmiljön. Sådana arbetsföretagatt kansom
förbjudas enligt bestämmelse åtgärder för begränsa ellersamma attom
motverka skada på naturmiljön inte tillräckligaär och förbud ärett
nödvändigt från naturvårdssynpunkt. tidigareSom också nämnts kan miljö-
konsekvensbeskrivningar genomföras avseende sådana samrådspliktiga
arbetsföretag enligt 25 § naturvårdsñrordningen. Härigenom kan enskilda
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kan miljökonsekvensbe-arbetsföretag kontrolleras och man genom
konsekvenser för miljön.skrivningen uppfattning metodsom en nyen
i skogsvårdslagstiftningeninnebär det inte nödvändigtDetta äratt att

miljökonsekvensbeskrivningar för kontrollerainföra särskilda regler attom
naturmiljön.arbetsmetoder skadaratt nya

gäller skogsodlingsmaterial regleras detta i dag i skogs-Vad så 8 §nytt
eller myndighet regeringen be-vårdslagen. Där regeringenattanges som

förbjuder användningenfår meddela föreskrifter bl.a.stämmer avsom
skogsodlingmaterial. förordningen Skogsstyrelsen fårvisst l 10 § attanges

skogsodlingsmaterialföreskrifter vilket får användas ochmeddela somom
användningen materialet. föreskrifter-vilka villkor skall gälla för Iavsom

trädslag, skogsodling endast fårbl.a. såvitt främmandeatt avserna anges
ske det inte medför påtaglig olägenhet från allmän miljösyn-någonom
punkt. Redan härigenom finns möjlighet för Skogsstyrelsen deatt ange
krav skall ställas odlingsmaterialet inklusive analyspåsom en av
materialets konsekvenser för miljön. Vad gäller odling genteknisktav
förädlade regleras detta i växtskyddslagen. Sådan odling kräverväxter
tillstånd Jordbruksverket och vid den prövningen beaktas bl.a. särskiltav

genetiska mångfalden.risken för utamming denav
Enligt kommitténs uppfattning bör det möjligt inom förattvara ramen

nuvarande bestämmelser tillfredställande övervakapå sätt nyttett att
skogsodlingsmaterial miljöprövas innan det får kommersiell användning.

enligt mening inte rimligt den enskilde skall behöva bekostaDet är vår att
beskrivning konsekvenserna odlingsmaterial såsomnytten av av nya

trädslag. uppgift åligga skogsvårdsmyndigheten.Denna måste
EG-direktiven beskrivs, vi tidigare har projekt medI nämnt, tvåsom

anknytning till skogsbruket där behovet miljökonsekvensbeskrivningarav
kan nämligen nyplantering detta kan medföraaktualiseras, skog, därav
negativa ekologiska förändringar, röjning i syfte använda markensamt att
för projekt medför miljöpåverkanändamål. Om sådana betydandeannat en
kräver EG-direktivet miljökonsekvensbeskrivningar och för denna skall den
i direktiven angivna miniminivân tillämpas. Båda dessa fall omfattas av

Nyplanteringgällande svenska regelsystem. skog omfattas bl.a.av av
samrådsregeln i naturvårdslagen. Röjning i syfte använda marken20 § att
för ändamål bör föregåtts form tillståndsprövningha någonannat av av

de till naturresurslagen knutna lagarna.någongenom av
Slutligen i de fall beroende tillståndbör verksamhet ärnämnas att aven

enligt skogsvårdslagen, verksamheter i skyddskog eller ädellövskogsåsom
i fjällnära skog ligger det självfallet i skogsvårdsmyndighetenssamt

uppgifter kräva in det underlagsmaterial nödvändigt föräratt attsom
kunna bedöma viss åtgärd strider med de olika skyddsbestämmelser-om en

syfte. Det ingår dessutom i Skogsvårdsorganisationens uppgifter ochnas
ligger inom för myndighetens sektorsansvar uppmärksamma ochattramen
följa metoder och dessa får skadlig omfattningnågon prövaupp nya om
deras miljöstörande effekter lämpligt det sammanhanget detpå sätt. I är
viktigt till forskningsrön. gäller frågorDetta ävenatt nyttta vara nya om
skogsodlingmaterial. uppföljande och kontrollerande verksamhetSådan är
inte organisationen.något förnytt
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Med hänsyn härtill kommittén behovet införa särskildaatt attanser
miljökonsekvensbeskrivningar i skogbruket litet.är Om sådana skall
införas bör de endast omfatta bestämmelser år tillståndspliktiga enligtsom
skogsvårdslagen. Bestämmelsen bör i fallså införas i lagen. Där bör då

Skogsstyrelsen kan beslutaatt miljökonsekvensbeskrivningaranges attom
skall genomföras för tillståndspliktiga verksamheter i den utsträckning som
behövs i det enskilda fallet med det innehåll tillståndsmyndigheten beslutar
i varje enskilt ärende. Där bör också kostnaderna för be-attanges
skrivningen bör täckas den enskilde hur offentliggörande skallsamt ettav
ske, förslagsvis på sätt avseende andra miljökonsekvensbe-samma som
skrivningar kungörelse i Post- och Inrikestidningar i lokal-genom samt

ärendet är allmänt intresse.stortpress om av
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11 Rådgivning och information

Våra slutsatser och förslag

Rådgivning med anknytning till lagstiftning är viktig verksamhet ien
framtiden. Liksom tidigare bör den myndighetsuppgiftvara en som
bekostas staten.av

Rådgivning anknytning till lagstiftning bör i större utsträckningutan än
idag avgiftsñnansieras. Utbildning riktad till speciella målgrupper eller

behandlar viktiga sakområden bör även i fortsättningen stödjassom av
En obligatorisk skogsmaskinlbrarexamenstaten. bör införas. sådantEtt

obligatorium måste utredas vidare.
Informationen skogen och skogsbruket bör förstärkas. Informationenom

bör rikta sig både till den svenska allmännheten och till utlandet.

1 l Utgångspunkter

Den utvärdering Skogsvårdsorganisationens rådgivnings- och in-av
formationsverksamhet kommittén har utfört visar den utgjortatt ettsom
värdefullt inslag och varit effektivt medel för föra gällandeett att ut
skogspolitik både till skogsägare och allmänhet.

kommitténsI direktiv sägs de framtida skogspolitiska medlen skallatt
enkla och lätta tillämpa både skogsägare och myndigheter.att Ut-vara av

redningen bör förslag även till medel behov myndig-utange som av
hetsstyming i form tillståndsgivning medverkar till deattav m.m.
skogspolitiska målen uppfylls. Exempel på sådana medel bl.a.år råd-
givning, utbildning och information har belysts kommitténnyttavars av
bl.a. i kapitel 9.

skogsbruket har under blivitår allt kunskapsintensivt.senare mera
Detta förhållande i kombination med skogsägaren i fortsättningenatt måste

större för avvägningarta ett mellan olika intressen utan attansvar
myndigheter behöver medverka eller ingripa gör kommitténatt attanser
rådgivning och information viktigaär medel i den framtida skogspolitiken.

Rådgivning är samlat begrepp för verksamheter innebärett som en
överföring kunskap till skogsägama och personal verksam i skogsbruketav
i syfte påverka dessa fatta beslut iatt enlighet med de skogspolitiskaatt
ambitionerna. Information också år kunskapsöverföring riktar sigsom en
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till målgrupper utanför det svenska skogsbruket, den svenskat.ex.
allmänheten, svenska skolelever eller skoglig personal i andra länder.

11.2 Rådgivning med anknytning till lagstiftning

En viktig uppgift inom den skogliga rådgivningen har traditionellt varit att
sprida kunskap skogsvårdslagstiftningens minimiregler och deom normer

ligger bakom dessa regler. Denna form rådgivning skulle ocksåsom av
kunna betraktas del lagtillsynen.som en av

Kommittén rådgivning med anknytning till lagstiftning även iattanser
framtiden viktigär verksamhet. Enligt kommitténs direktiv bör deten
eftersträvas skogsägaren ifråga skötseln skogen endast skallatt om av
behöva ha kontakt med myndighet. iFör så utsträckningatt storen som
möjligt detta det nödvändigtuppnå är Skogsvårdsorganisationen haratt

inte förendast rådgivning ifråga skogsvårdslagstiftningenansvaret utanom
även ifråga tillämpliga delar naturvårdslagstiftningen ochom av annan
lagstiftning. Häri den rådgivningäven behövs för attrynuns som
skogsägaren skall kunna tillgodogöra sig inventeringsunderlag rörande
allmänna intressen naturvård, rekreation, friluftsliv och kulturmiljövård.

Den avreglering beträffande skogsskötseln kommittén föreslår isom
kapitel bedöms10 leda till verksamhetens omfattning minskaratt trots att
rådgivningen med anknytning till naturvårdslagstiftningen ökar bl.a.t.ex.
till följd det nyligen införda biotopskyddet. Liksom tidigare börav
rådgivning med anknytning till lagstiftning myndighetsuppgiftvara en som
bekostas staten.av

11.3 Rådgivning anknytning till lagstiftningutan

Allmänt

Denna rådgivning syftar till överföra kunskap för uppnå skogspoli-att att
tiska ambitioner skogsvårdslagstiftningensutöver minimikrav. Rådgivning

skogspolitiskt medel kommer framgått tidigare allmäntett sett attsom som
ökad betydelse i framtiden. Detta och avregleringen får till följd atten

rådgivning anknytning lagstiftning kommer dominera.utan
Rådgivningen, enskild eller i bör i högre utsträckning i dagängrupp,

bekostas skogsågama själva. I och med den minskade regleringav som
föreslås kommittén erhåller den enskilde skogsägaren ökad frihetav en

också ökat för valet skogsskötselmetoder. därförDet ärettmen ansvar av
viktigt skogsågaren själv kan välja lämplig rådgivning. Râdgivnings-att
verksamheten bör kunna bedrivas i såväl statlig privat regi undersom
likartade förutsättningar.

Det viktigt skogsvårdsstyrelsemaår framdeles, ersättning,ävenatt mot
kan tillhandahålla rådgivning i skogsskötselfrâgor. Uppdragsrâdgivning till
andra målgrupper skogsägare, anställdaän såsom i kommuner och olika
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företag liksom entreprenörer är viktigt uppgift för skogsvårdssty-en annan
relsema.

Det bör vidare eftersträvas rådgivningsverksamhetenatt bedrivs på ett
sådant sätt den blir lättillgängligatt och väl anpassad för olika grupper
skogsägare åbor, utbor, heltids- respektive deltidsskogsbrukare osv..

Skogsbrukets ökade komplexitet liksom de ökade kraven på denatt
enskilde skogsägaren skall kunna för skogens brukandeta göransvar att
behovet fortbildning inom olika områden bedöms öka iav omfattning.
Utbildningen kan bedrivas i såväl statlig privat regi. Avgifter försom
kurser i ämnen utgör ordinarie inslag i skogsskötseln, i röjningsom t.ex.
och gallring, bör den verkliga kostnadenmotsvara för anordna kursernaatt

anordnaroavsett dem. Detta bidrar till skapa konkurrensneut-vem som att
ralitet mellan olika aktörer på området.

Riktade utbildningsinsatser

Staten bör även i fortsättningen kunna stödja särskilda utbildningsinsatser
inom viktiga områden eller till viktiga målgrupper, med syfte deuppnåatt
skogspolitiska målen eller hög säkerhet vid skogsarbete. Ett exempel påen

sådan utbildning år Rikare skog-kampanjen.en Genom riktade insatser av
detta slag kan på kostnadseffektivtstaten ett sätt bidra till ändamålsenligen
kunskapsuppbyggnad.

En viktig målgrupp för riktade insatser är nyblivna skogsägare. Med
hjälp särskilt anpassad utbildning kan på effektivtav sätt vissaettman ge
elementära skogliga kunskaper underlättar för den nyblivne skogsäga-som

till sig och sökaatt ta infomiation. Behovetren kunskaper hos denav
enskilde kommer öka i och medatt direktaatt styrningstatens av
skogsskötseln lagstiftning skall minska. En utbildning detgenom slagav

nämnts bör kunna tillhandahållassom på olikanu sätt, beroende på
skogsägarens situation och skogliga kunnande. Studiematerialet kan
lämpligen fram Skogsstyrelsentas och utbildningen bedrivasav olikaav
aktörer i samverkan eller enskilt och i olika former intensivkurser,
studiecirklar etc.. Utbildningen bör frivillig och avslutas medvara ett

skogsbrukarexamen.examensprov,
En viktig målgrupp för riktade utbildningsinsatserannan är skogs-

maskinförare. Den operativa planeringen skogsbruksåtgärdemaav
delegeras i allt större utsträckning till dem utförnumera det praktiskasom
arbetet. Maskinförama får därmed större för hurett bl.a. miljö-ansvar
och naturvärden bedrivs i skogen. Detta ställer höga krav deraspå
kompetens. Kommittén därför obligatoriskatt skogsmaskinför-anser en

bör införas. De nämnare formerna förarexamen utbildning och examina-
tion, obligatoriets omfattning bör bli föremål för särskild utredning.m.m.

Även vissapå andra områden allmänt intresse är det motiveratav att
stödjer utbildningstaten för de skogspolitiskaatt målen skall uppnås.

Exempel på aktuella sådana områden år hur tolkar och använder olikaman
skogliga planeringsunderlag naturvård och kulturmiljövårdsamt i skogen.
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Förlagsverksamheten

bidragit tillverksamthar sättförlagsverksamhet på attSkogsstyrelsens ett
kommerangelägna frågor. Detinformationi skogligtochsprida kunskaper

förmedlasnabbt kunnamycket viktigtframtidenockså i attatt nyavara
samarbeteskogsbruket. Ett närainformation tillochforskningsresultat ny

medföretag liksominstitutioner ochforskandeSkogsstyrelsen,mellan
viktigt.därförrådgivningsorgan ärandra

liksom hittillsproduktion börförlagetsdelenkommersiellaDen varaav
medinformationsverksamhet bekostasoch myndighetenssjälvfinansierad

medel.statliga

Information11.4

liksom detsamhällsdebattenökade tyngd inaturvårdsfrâgomasochMiljö-
behovetinnebär görluftföroreningamaskogen atthot attmot avsom

ekonomiskatillstånd ökar. Skogensdessskogen ochinformera om
skapainformera ochangelägetdet ocksåfir landbetydelse vårt gör att om

Skogsvârdsorganisatio-och metoder.skogsbrukets arbetssättförförståelse
därför förstärkas.informationsverksamhet börnens

tillallmänhetensåväl till den svenskarikta sigInformationen bör som
i samarbeteoch organisationerföretagstyrka olikautlandet. ärDet en om
information-angelägna frågor. Deninfomiationsinsatserikan genomföra

enskilt eller iSkogsvårdsorganisationen bedriversverksamhet som
utformad sådantorganiserad och påalltiddocksamverkan måste ettvara

intressen.kommersiella och andratillneutral med hänsyndensätt äratt
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12 Ekonomiska styrmedel

Våra slutsatser och förslag

Kommittén har i sitt förslag till användning ekonomiska styrmedelav
beaktat skogsvårdsavgiftenatt avskaffades den juli1 1992 och att som en
konsekvens härav de insatser finansierats med dessa avgiftsmedel i sinsom
helhet kommer sakna Finansiering frånatt den juli1 1994. Skogsnäringens

ekonomiskaeget ansvarstagande väntas i stället komma öka.att
Kommittén ñreslår, några medlen för uppnå de skogspolitis-som attav

ka målen, statsbidrag iäven fortsättningenatt skall kunna lämnas till ädel-
lövskogsbruket 15 miljoner kronor budgetåret 199394 och planering

skogsvägar 10 miljoner kronor budgetåretav 199394. Vidare föreslås
anslag till skogsmarkskalkningett fir motverka effekternaatt luftförore-av

ningarna. Anslaget föreslås för budgetåret 199394 tilluppgå 15,0 miljoner
kronor och sedan successivt under fem årsperiod öka till 50 miljoneren
kronor. Markägaren föreslås betala 20 % kostnaderna för kalkningen.av
Intrångsersâttxiing kommer även bli aktuellatt såväl följdsom en av
biotopskyddet begränsningar avverkningsmöjlighetemasom i deav
ljällnära skogarna. Som komplementett till biotopskyddet föreslås
tecknande civilrättsliga avtal. Ett anslag på 9,5 miljoner kronorav föreslås
för budgetåret 199394 vilket under tio årsperiod föreslås öka till 65en
miljoner kronor.

Vad regionalpolitiken beträffar kommittén de ekonomiskaattanser
för stimulera den lokalaatt ekonomin ochramarna sysselsättningen bör

sättas regering och riksdagen och medlen, i denav utsträckning de
omfattar skogsnäringen, liksom hittills kanaliseras via
Jordbruksdepartementet och administreras skogsvårdsorganisationen.av

Sammantaget uppgår kostnaderna fir de föreslagna statsbidragen till
50,3 miljoner kronor fir budgetåret 199394 och 111,3 miljoner kronor
för budgetåret 199798 1992 års penningvärde. kapitelI behandlas14
finansieringen de föreslagna bidragen.av

12. l Bakgrund

Skogen utgör resursbas för Sveriges viktigaste näringsgrenar.en en av
Skogsnäringens ekonomiska villkor bestäms framför allt export-av
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inhemskaprodukterna och deskogsindustriellapriser demarknadens på av
prisoch energi. Vilketarbetskraft, virkesråvarabl.a.kostnaderna för som

virkesmarknaden. Skogs-bestämsvirkesråvarangälla påkommer att av
virkesmar-i första hand verka påekonomiskt hänseendeibruket har att
markägar-effektivt utnyttjandeDärigenom uppnåsknadens villkor. ett av
i formskogsbruketsbrukamas kompetensoch samt resurser avavnas

ibland leda tillkan dockväxande skog. Dettaarbetskronoraft, mark och
samhällsperspektiv.inte önskvärda ikonsekvenser ärbeslut och få ettsom

beroendeomloppstid. pålånga Detorsak till detta skogensärEn tar,
avverknings-innan trädinriktning, 70-120 år ärläge och skogsbrukets ett

olika privata, enskildagenomsnitt har 6innebär i 3Detmoget. att -
harbeståndet. Antalet tjänstemänvarit tillskogsägare ägare ansvaratsom

betydligt Omstatsmakten större.bolags- eller ärför beståndet på
trädet fått med 3 -6tjugonde harskogspolitiken åröver vart omvarases

olika skogspolitiska beslut.
virkesmar-ekonomiska villkor sättsorsak till deEn att som avannan

samhällsperspektiv miljö- ochärbli oacceptabla iknaden kan natur-ett
effekter tenderarförekommer s.k. negativavårdsaspekter. detOm externa

till frånefter lönsamhet ledamarkägamasföretagens och strävan att en
verksamhet.samhällsekonomisk synpunkt för stor

har betydelseproduktion eller konsumtioneffektMed extern sommenas
positivprissatt. Hallon såledesför andra inte ärär externenmen som

exempelFörstörda fågellokaler påeffekt takthyggesbruket. är enav
brukamas inkomster oberoendenegativ effekt. Skogsägarnas och ärextern

negativ för andrapositivdessa effekter vilka har nyttaen resp.av
det risk förnyttighetema inte prissatta finnsmänniskor. Eftersom är att

fel värden vid sittdem eller han demskogsägaren inte väger in att ger
i samhällsperspektivbeslutsfattande. fall blir produktionen seddI så ett

felaktig.
effekterna starkavissa fall kan de negativa såI attexterna pro-vara

produktionduktionen nyttighet helt omöjliggör av en annanav en
situation bakgrund till bildandetnyttighet. En sådan är naturreservat.av

naturvärdena viktigahar då bedömt i visst område ärStaten attatt ett
stömings-vissa eller djurarterbevara samtidigt kanske växt- är såsom

oförenligt med bibehållandetvirkesproduktionkänsliga utnyttjande äratt av
situationen emellertidmiljö dessa kräver. Den vanliga ärden arterav som

starkanegativa effekter visserligen förekommer inte är såatt externa men
produktionen viss nyttighet. Statenstotalförbud krävs föratt ett av en

effekterna kan dåönskan minska de negativa uppnåsexternaatt genom
avgift.t.ex. en

överväganden kan medföra statliga bidrag lämnas.Regionalpolitiska att
under periodSyftet med regionalpolitiska åtgärder kan attvara en

näringsliv och tillräckligt befolknings-vidmakthålla tillräckligt starktett
skall ben.underlag fir region sedan kunna stå på Deatt egnaen

förregionalpolitiska kan uppvägaåtgärderna även permanenta attvara
befolkningsstorlek ochbestående nackdelar för region, klimat,t.ex.en

regionalpolitiskainsatseravstånd från avsättningsmarknadena. Omfattande
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igörs bl.a. Norrlands inland. skogsbruket och även i viss mån skogsindu-
strin, främst sågverken, spelar roll för sysselsättningenstor i dessaen
glesbygdsområden se bilaga 4.

Exempel på ekonomiska styrmedel för korrigera vikesmarknadensatt
signaler âr beskattning olika former ekonomiska bidragsamt bilagaav
avsnitt 2.3. Bidrag kan skogsvårdsåtgärder, ädellövskogsbruket,avse
naturvårdsåtgärder eller skogsvägbyggnad. Exempel på skatter eller
avgifter påverkar markägarens ekonomiska situation är egenavgifternasom
eller löneskatten, mervärdesskatten, kommunal- och eventuell statsskatt

förmögenhetsskattensamt se bilaga 14. En omdiskuterad avgift som
avskaffades den juli1 1992 skogsvårdsavgiften. Påpekas börvar att
skattesystemet tillåter olika avdrag och dispositionsåtgärder. Exempel på
avdragsberättigade kostnader är åtgärder för föryngring avskrivningarsamt

maskiner och skogsbilvägar. Dispositionsåtgärder kan vidtasav med hjälp
skogskontot ellert.ex. SURV-avsättningar. Vid köpav skogsfastig-av en

het kan det s.k. skogsavdraget utnyttjas.
De ekonomiska styrmedlen påverkar indirekt aktiviteten i skogsbruket

de ekonomiska villkorenatt fir markägarens eller brukarensgenom beslut
blir armorlunda. Markägarens beslut skogsvårdsåtgärder ochom av-
verkningar påverkas det ñrväntade ekonomiska resultatet. Ekonomiskaav
styrmedel kan därför användas så markägaren i sina bedömningaratt utgår
från de från samhällsekonomisk synpunkt relevanta intäkterna och
kostnaderna.

En fördel med ekonomiska styrmedel är de ekonomiska villkorenatt i
viss mån påverkas samtidigt beslutsfattande och ansvarstagandesom
överlåts till markägaren eller brukaren. Givet de ekonomiska ramarna,
kunskap och information bl.a. efterfrågan, priser och kostnader, skogs-om
och naturtillstånd har markägaren eller brukaren möjlighet fatta beslutatt

är lokalt anpassade och innebär kontinuerligsom anpassning tillsom en
förändrade förutsättningar. Ett ökat ansvarstagande hos markägare och
brukare kan samtidigt innebära förutsättningarna föratt variationsrikareett
skogsbruk ökar.

12.2 Utgångspunkter

Vid 1979 skogspolitiskaårs beslut ansågs lagstiftningen behöva komplette-
med olika former statliga bidrag. Det fastslogsras dock grundprin-av att

cipen de krav skogsvårdslagenatt skallvar tillgodosessom utanreser
statliga bidrag. I de fall det är samhällsintresseett få till ståndatt
skogsvård går utöver vad kan skäliga kravsom denpåsom anses som
enskilde skogsägaren ansågs statliga bidrag kunna Exempel påges.
områden där bidrag kunnaansågs komma i fråga från denna utgångspunkt

återväxtåtgärder och dikningsföretag effektervar ligger långt bort ivars
tiden, ädellövskogsskötsel ñretagsekonomiska utbyte bedömdesvars vara
lågt, vägverksamhet kan samverkansvinster ellersom ge
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åtgärder medviktigt med snabbainsektsbekämpning där det är sto:
genomslagskraft.

regionalpoliti-för ekonomiska bidragframhölls viktigt skäl ärDet ettatt
kvalitatiwtfall till åtgärder utförs påBidragen syftar i dettaken. att ett

sysselsättningsstimulerande effekt. Områdenbättre vilket harsätt sonen
inland och Gotlandfått bidrag Norrlandsregionalpolitiska skäl har ärav

till skogsvård,uppgick bidragsramamaUnder budgetåret 198081
kronor räknat i 1990till miljoner år;skogsbilvägar 380m.m. ca

de kommande bidragsramarmpenningvärde bilaga 5. Under årense var
miljoneruppgick bidragen till 725betydande. Budgetåret 198283 ca

syfte öka awerkningamapenningsvärde. Ett ocikronor 1990 års attvar
minskningvirkesproduktionen. successivlångsiktigt höja En a

utgjord:och deskedde från mitten l980-taletbidragsramarna av
under periodermiljoner kronor.budgetåret 199192 130 Sammantagetca

elletill miljoner kronor198081-199192 har anslagen uppgått 4.440ca
penningvärde.i genomsnitt miljoner kronor år 1990 års370 per

bedöma i vilka fall och under villaEnligt direktiven bör kommittén
bidragformer statligt bidrag skall kunna lämnas. Regionalpolitiska nämns

studera och i fall vilkerexempel. Kommittén bör närmare såett omsom
kan behövas för framtidenform statliga ekonomiska bidrag ocrsomav

bidrag inte fårlämna förslag till hur de skall finansieras. Principen att ges
naturvärdentill åtgärder påtagligt skadar särskilda värden för m.msom

bör fast enligt direktiven. framhålls kommittén inte har någoiligga Det att
skogsbruketanledning in de skatteregler gäller förgå påatt som

och lämnaKommittén dock, enligt direktiven, oförhindrad granskaär att
styrmedel. Vidare det kommittéiförslag andra ekonomiska attangesom

uppmärksamma de restriktioner internationella handelsavtalbör som ger.
julihar beslutat avveckla skogsvårdsavgiften den 1992.Riksdagen 1att

för närvarande finansieras med avgifterDetta innebär åtgärderatt som
finansiering anvisas. Exempelsuccessivt skall avvecklas inte annanom

till återvåxtåtgärder i stödområde,bidrag avvecklas de nuvarandeärsom
skogsbilvågar. tillägg:-ädellövskogsbidraget stöd till byggande Isamt av

kommittén dock vissa naturvårdande insatser,direktiven till attanges son
skogsvårdsavgiften, inrymmahittills har finansierats med kan komma att

under andra anslag.
finansieringen ske,Statliga bidrag till näring kan, beroende huren

innebära näringens ekonomiska förutsättningar förbättras. Enligtatt
kommitténs mening finns inga motiv för generellt skogsdet att gynna
bruket näringars bekostnad. finns därför inga skäl talarpå andra Det som
för skall frångå principen skogsnäringen skall finansieraatt attman om
sina inte ingår i verksamheterkostnader än de normaltannategna om

kostnader för luftföroreningar avsnitt 7.2.set.ex.
Kommittén har i sina bedömningar från statlig styrning i fomutgått att

nödvändigt melekonomiska styrmedel endast skall det absolutärav om
beaktathänsyn till de skogspolitiska målen. Kommittén har atuppsatta

budgetsituationen för under lång tid framöver kan väntasstaten vanen
princip varit skogsnäringersansträngd. En grundlåggade har att
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ekonomiska ansvarstagande kan öka följd bl.a. minskadesom en av
ekonomiska pålagor.

Kommittén framgått, skogsbruket skall bedrivas inom deattanser, som
ekonomiska sätts bl.a. virkesmarknaden. Deramar som av
minimikronorav kommittén långsiktigt skall gälla för skogenssom anser
skötsel framgår kapitel 10. Kommittén dessa minimikrav skallattav anser
uppfyllas statliga bidrag. Skogsnâringensutan och framför allt skogs-
brukets ekonomiska villkor under det eller de kommande decennierna se
kapitel 6 medför det är viktigt lagstiftningen även i fortsättningenatt att
får sådan utformning det inom områden med lönsamhet,att bl.a.en svag
det inre Norrland, möjligtär bedriva skogsvård statlig bidrag inomatt utan
de ekonomiska sätts priser och kostnader. Vid bedömningenramar som av

den lägsta nivå kan acceptabel, vilket bör ske denav som anses av
myndighet har hand lagtillsynen, bör beakta skogsbruketssom om man
långsiktiga inriktning.

Önskemålet ökade naturvårds- och kulturvårdshânsynom anser
kommittén delvis blir tillgodosedda markavsåttningar, biotopskyd-genom
det förväntat ökat hänsynstagande frånsamt ett skogsbrukets sida inom

för ökat sektorsansvar. Ett ökatett ansvarstagande skall bl.a.ramen
uppnås kunskapsöverföring. Detta föreslås, framgår bl.a.genom som av
kapitel ske ökad satsning på utbildning och rådgivninggenom en samt
naturvårdsinventeringar.

Vid bedömning myndighetsuppgiftema och anslagsramama förav
myndigheten måste dock beakta de krav ställeratt påstatenman natur-
vårds- och kulturvårdshänsyn medför statligt Ekonomiskaett medelansvar.
för naturvårdsplanering i fjällskogama måste fir leva till beslutetatt upp

ljåliskogama avsättas. Detta gäller inte minst naturvårdsinventeringarom
och fördjupade verksamhetsplanema inom områden där flera intressen
konkurrerar marken. Medel fir ersättningsanspråk inom ljållskogsom-om
rådet liksom med anledning biotopskyddet måste avsättas. Det är viktigtav
med riktad rådgivning beträffande bl.a. skärgårds- och tätortsnära
skogsbruk. Kommittén konstaterar samtidigt finansieringen mångaatt av
naturvårds- och kulturvårdsåtgârder bortfaller följd attsom en av
skogsvårdsavgiften har avvecklats den juli1 1992. I kapitel finns14
kommitténs förslag till finansiering de statliga åtagandena inomav
naturvårds- och kulturvårdsområdet.

12.3 Regionalpolitiskt motiverade bidrag

Riksdagen fastställer de övergripande målen för samhällspolitiken. Den
allmänna närings- och regionalpolitiken utformas från dessa mål. Det finns
enligt kommitténs bedömning ingen anledning frångå den nuvarandeatt
skogspolitiken dennapå punkt, dvs. betrakta skogsnâringen isoleratatt och

räkna med lägre kravt.ex. på räntabilitet för denna näring förän andraen
och basispå detta utforma skogspolitiken. Det finns inget talar förav som

skogliga bidragsåtgärderatt t.ex. generellt skulle effektivaresett änvara
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för speciella geografiska områden.åtgärder. kan detta gällaandra Däremot
Regionalpolitiska överväganden bör göras kopplingar till specifikautan

regionalpolitikenviktiga målet för inte stödjasektorer. Det är uppnåatt att
ñnns redovisning regionalpolitikenspecifik sektor. avsnittI 7.3 en aven

skogspolitiken.i
kommitténs uppfattning regionalpolitiska insatser i skogsnä-Det är att

finansieras andra regionalpolitiskaringen skall sättsamma som
i den utsträckning de regionalpolitiskaåtgärder. Kommittén attanser som

omfattar skogsbruket bör de ekonomiskamedlen sättasramarna av
regering och riksdagen och medlen hittills kanaliseras via Jordbruks-som

administreras skogsvårdsorganisationen.departementet och av
förkommitténs uppfattning trenden virkesprisema realtDet är att sett

kommer sjunkande under 1990-talet. kan inom vissaDettaatt vara
avverkningamas omfattning och intensiteten iregioner påverka

skogsvårdsåtgärdema. kommer påverka sysselsättningen inomDetta att
skogsbruket. Det troligt sysselsättningen såväl inom skogsbruketär att som
skogsindustrin kommer fortsätta minska följd fortsattatt att som en av en
produktivitetsutveckling.

12.4 Bidrag till ädellövskogsbruket

Ädellövskogslagen syftar till bevara landets ädellövskogar för framtidenatt
aktivt ädellövskogsbruk. ädellövskogslagen finns förbudI ettettgenom

trädslagsbyte eller åtgärd leder till ädellövskogen awecklas.attmot som
kronorävs det tillstånd Skogsvårdsstyrelsen förDessutom av

slutavverkning. fortsatt ädellövskogsbruk hindras, dvs.Om
awerkningstillstånd inte skall naturvårdslagstiftningen tillämpas ochges,
ersättning bilagautgå se 6.

Arealen omfattas ädellövskogslagen kan uppskattas tillsom av ca
ha se bilaga Under budgetåret 199091 uppgick det statliga177.000 4.
till ädellövskogsbruket till miljoner kronor 199192 15anslaget 14

miljonermiljoner kronor och 199293 15,8 kronor. Merparten anslagetav
för budgetåret 199091, miljoner kronor % användes till olika8,8 63
former bidrag. framför allt privata, enskilda skogsägareDetav var som
fick bidrag. Omkring miljoner kronor % användes till utsyning4,8 34
och rådgivning. Adniinistrationskostnadema uppgick till drygt 400.000
kronor eller %. Bidragens fördelning olika användningsområden3 påca
framgår tabell 12.1.av

till fullständigaBidrag lämnas med % och kompletterande80 återväxtåt-
för röjningsbidraggärder ädellövskog. Ett 60 % kostnadernaom av

anskaffning skogsbruksplanlämnas. Hela kostnaden för över innehavav en
Utsyning och rådgivning i samband medädellövskog täcks med bidrag.av

ädellövskogsbruk kostnadsfri för skogsägaren.är
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Tabell Bidrag till ädellövskogsbruket12.1. 199091
Beviljat bidrag Areal Bidrag
miljoner kronor ha Intnerln

Nybeskogning 3,2 223 14.533
Primära återvâxt-
åtgärder 2,5 305 8 13 l.Kompletterande
återväxtåtgärder 1,2 281 4. 192
Röjning 1,49 739 2.017
Skogsbruksplan 0,41 5.392 77

Enligt kommitténs uppfattning har bidragen till ädellövskogsbruket varit
somidenödvändiga för upprätthålla ambitioner kommer i uttryckatt statens

i bl.a. ädellövskogslagen. Kommittén det är motiverat även iatt attanser
framtiden ekonomiskt lämna stöda till âdellövskogsbruket med hänsyn till
bl.a. miljömålet kap. ochse 8 de krav till följd detta ställs isom av
lagstiftningen vad gäller skötseln ädellövskog osäkerhetensamtav om
dessa skogars framtida produktionsekonomiska värde. Omfattningen bör

tilluppgå nuvarande belopp, dvs. 15,8 miljoner kronor successivtmen
justeras med tanke på ädellövskogar tillkommer följdsom som en av
anläggningsstödet till jordbruket. För bidragen bör gälla villkor ochsamma
administration hittills.som

12.5 Bidrag till planering skogsvägarav

Ett väl utbyggt skogsvägnät är viktig förutsättning för rationelltetten
skogsbruk i enlighet med skogspolitiska mål se kap. 8. Ettuppsatta
tekniskt och ekonomiskt väl awägt vägnät berör inte sällan antalett stort
fastigheter. Staten har för påverka utfommingvâgnätets använt sådanaatt
medel lagstiftning, planering och bidrag.som

Grundläggande regler samverkan mellan fastigheter vid skogsväg-om
byggnad finns i jordabalken, anläggningslagen och lagen förvaltningom

samfilligheter. flera viktigaI avseenden dessaär lagar dispositiva, dvs.av
det krävs initiativ från någon intressent för reglerna skall bliett att
tillämpade. På har frivilligaår överenskommelser med stöd isenare
jordabalken varit den vanligaste grunden för samverkan. Ett viktigt skäl

förvaltningenär färdig skogsväg fungerar mycket bättre dåatt av en
överenskommelse träffats frivilligt. Laga ñrrättningar enligt
anläggningslagen har bara utnyttjats då andra möjligheter varit stängda
eller opraktiska, det har varit fråga mycket antalt.ex. ett stortom om
intressenter.

På har lagstiftningenår skärpta för skydda allmänna intressenattsenare
införandet vissa regler i naturvårds- och skogsvårdslagen. Inomgenom av



216 SOU 1992:76

svårföryngrat område krävs i praktiken tillstånd skogsvårdsstyrelsen förav
utföra skogsvägutbyggnad.att
statsbidrag fir byggande skogsvägar har, framgår bilagaav som av

lämnats med betydande belopp under 1980-talet. Bidraget har dock
successivt minskat. Det uppgick 199192 till 40 miljoner kronor och
avskaffas helt följd skogsvårdsavgiftens borttagande den juli1som en av
1992.

Det enskilda vägnätet används skogsbruket föruppgår närvaran-som av
de till 272 000 km eller närmare gånger så det allmännatre stor som

landsbygden.vägnätet på Under 1980-talet tillkomi genomsnitt km3 900
tillår kostnad drygt 100 kronor Investeringarnameter.per en av per
tilluppgår 300-400 miljoner kronor Inriktningenår. investeringarnapåper

överensstämmer inte med Vägplan 70 80. En del destorresp av
skogsvägar byggts statsbidrag har små verkningsdjup ellerutan utansom
med liten samverkan. En konsekvens har blivit, vilket framgår Vägplanav
90, vägnätet i viss utsträckning har fåttatt ojämn täthet. Särskilten
områden med täthet har låg vägstandard.stor De vägar erhållitsom
statsbidrag har däremot god överensstämmelse med vägnätsplanema.

Enligt kommitténs utvärdering har bidragen till skogsbilvägar gett
positiva effekter kunnat stimulera till samverkan mellanatt statengenom
olika markägare så ingreppen i därigenom blivit mindre.att naturen Ett väl
utbyggt skogsvägnät har gjort naturområden tillgängliga förstora mer
friluftslivet. Kritik har dock riktats från naturvårdshåll eftersom bidragen
stimulerar byggandet skogsvägar och därmed möjliggör aktivtettav
skogsbruk i tidigare väglöst och orört land. Kritik har även riktats mot att
vägbidrag lämnas även när det företagsekonomisktär lönsamt byggaatt
vägar kapitelse 4.

Det totala åtgärdsbehovet under den närmaste framtiden uppskattas i
Vägplan till90 7 kmår300 det är önskvärt med samordning påvarav
5 675 kmår eftersom flera markägare berörs. Behovet för de närmaste
åren beräknas till 4503 krnår. dennaAv längd utgör 2 km000
nybyggnader fir förtäta vägnätet och förkortaatt terrângtransportema.
Förbättringar, dvs. åtgärder för äldre vågsystem och höjaatt sanera
vägstandarden, beräknas på kort sikt årligen behöva omfatta km.1 450

Kommittén det grund för alla åtgärder liksomatt hittills böranser som
läggas vägnätsplaner beskriver vägnåtets tillstånd ochsom
utvecklingsbehov. Dessa planer görs i första hand över arealer med
samverkansbehov vilket oftast gäller vid inslag privata,ett stort av
enskilda skogsägare. Ett viktigt inslag i vägnätsplanema informationär om
deras innehåll till skogsägama. Kostnaden för dessa myndighetsuppgifter
kan vid den angivna verksamhetsvolymen uppskattas till 4,5 miljoner
kronor år. Ett viktigt inslag i planerna bör i enlighet med intentionernaper
i kommitténs förslag bedömning lämpligheten frånvara en av
naturvårdssynpunkt bryta väg i tidigareatt orört land, rådgivning hurom
naturvårdshänsyn kan vid byggande skogsvägartas förslag vilkasamtav
miljövänliga metoder kan användas vid vägbyggande.som
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Kommittén ñreslår bidrag skall lämnas iatt samband med planering av
skogsbilvägar berör flera markägare. Bidraget föreslås omfattasom endast
planläggning nybyggnadsprojekt. Kostnaderna för utförandetav får
markägaren själv bekosta.

Bidraget till planering skogsvägar föreslås uppgå till 10 miljonerav nya
kronor år. Hur dessa skall användas förper uppnåpengar att
miljöanpassning och åstadkomma samordning i utpräglat ägosplittrade
områden bör ankomma vederbörandepå myndighet avgöra.att

Kommittén vill vidare peka på det, fir minskaatt planeringskost-att
nadema och därmed få effektivare utnyttjandeett statsbidraget, ärav
angeläget bryta Lantmäteriverketsatt monopolställning vad gäller
vägförrättningar. Det är inte lämpligt fastställs i författning.att taxoma en
Priset bör sättas på fri marknad.en

Något bidrag till utförandekostnader för skogsvägar och broar föreslås
således inte. Kommittén tillämpningenatt skattereglemaanser av om
avdrag för väginvesteringar bör likartad fir ochstor-vara
småskogsbruket. Det vanliga är direktavskrivningaratt tillåts i storskogs-
bruket inte för småskogsbruket.men

12.6 Anslag till kalkning skogsmarkav

Den ökning luftföroreningarna skett under 1900-taletav har bidragitsom
till fortskridande markförsuming se bilagaen avsnitt 3.2. Större delen

den svenska marken är naturligt eftersomav den är uppbyggdsur av
svårvittrat kalkfattigt urbergsmaterial. Luftföroreningama är därför ett
allvarligt problem. En effekt luftföroreningarna har blivit minskadav en
tillgång på viktiga näringsämnen fir träden och utlösning giftiga ämnen.avÄnnu har dock inga tydliga samband mellan skogsmarkens tillstånd å ena
sidan barr- och lövförlustersamt denå andra konstaterats.

Regeringen beslutade i oktober 1989 Skogsstyrelsen framatt till den l
juli 1992 skulle tilldelas medel för projekt förett utveckla tekniskaatt
lösningar och praktiska rutiner för skogsmarkskalkning. Kalkningens
effekter på marktillstånd, och grundvattenkvalitetyt- och trädvitalitet skulle
också studeras. I riksdagens miljöpolitiska beslut 1991 gjordes
bedömningen skogsmarkskalkningatt kommer behövas i omfattningatt stor
i de områdena.mest Efterutsatta förslag i budgetpropositionen 1992 har
Skogsstyrelsen anvisats medel för fortsatt ñrsöksverksamhet 199293.
Skogsstyrelsen räknar med budgetram för ñrsöksverksamheten på 9,6en
miljoner kronor.

Riksskogstaxeringens ståndortskartering visar l-l,5 miljoner haatt
skogsmark har ph-värde understigandeett 4,7 och därför kan behöva
kalkas. Hälften denna areal kan frånnås marken till kostnadav 1000en av
kronorha. Den andra hälften arealen måste kalkas från luften tillav en
kostnad 2 000 kronorha. Dessa kostnaderav ca spridningtransport,avser
och kalkmedel. Vid detta behov kan den totala kostnaden således i dagens
penningvärde uppskattas till 1,5-2,25 miljarder kronor.
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vidta åtgärderunderstryka viktenKommittén vill motattav
orsakaroch därigenomförorsakar luftföroreningamautsläppskållorna som

ochsådana åtgärder vidtasskadeverkningar marken. avvaktanpå I att
skadeverkningarnaviktigteffekter kommittén det äruppnås attattanser

motverkas och fördröjsbelastadeinom områden är hårt genomsom
vitaliseringsgödsling.kalkning och

negativa effekter förutñrs felaktigt, medföraKalkning kan, denom
i marken uppkomma.vissa fall kan risk för urlakningflora och fauna. I
sker i kontrolleradeviss skillnad mellan kalkningkan ocksåDet somvara

praktisk skala. Variationer före-försöksparceller den sker ioch som
kvalité, spridningsjämnhet Skogssty-ifråga kalkmedlenskommer m.m.om

försöksverksamhetoch använder i sinrelsen har tagit hänsyn till detta ett
skyddsverkan negativasyftar till den åsyftadekoncept utanatt gesom

uppföljning sker.biverkningar. En omfattande
effekt visskunskaperna åtgärdernas tillKommittén konstaterar att om
forskning ochvarför det viktigt med fortsattdel otillräckliga årär
med i kapitelrekommenderar därñr, i enlighet deutvärdering. Kommittén

Kommit-för möjliggöra fortsatt kalkning.målen, anslag8 attuppsatta ett
för kalk-bidrar med % kostnadernaföreslår markägaren 20tén att av

finner det angeläget markägarenmark. Kommitténningen hans attav
till bättre hus-kostnaderna eftersom detta lederbetalar viss del aven

fastighetenssamtidigt åtgärden ökarmedhållning somresurserna
för markägarenstillräckligaproduktionsvärde. Detta bör argument attvara

mark kalkad.intresserad få sinskall attvara av
15 miljoner kronor förföreslår anslaget höjs tillKommittén att

successivt under femårsperiod öka till94 för sedanbudgetåret 1993 att en
omfattningpraktisk verksamhet. Denna är50 miljoner kronor för

behov har redovisats här. detotillräcklig i förhållande till det Omsom
markförsumingenkomma tillrätta medvisar sig kalkning är sätt attatt ett

finnsoch ekonomiskt börallvarliga biverkningar uppstår utrymmeutan att
därför angeläget fortlöpandeomfattningen öka ytterligare. Det är att

ställningstagande till kalkningsverksam-utvärdering görs så att ett nytt
omfattninghetens kan några år.tas om

de markerna kalkas inom några år. DetviktigtDet är att mest utsatta
sker successivtökning kalkningens omfattningvidare angelägetär att en av
och byggahinner nödvändiga investeringarberörda företag göraså att upp
kalkningskost-organisation. markägarens bidrag till täckandesin Om av

för ledning, samordning%, den fasta kostnadennadema uppgår till 20 om
förmiljoner kronor, de rörliga kostnadernakontroll uppskattas till 2,5och

upprättande avtalkontakter med markägama ochbl.a. upphandling, av
tillför kalkning 000uppskattas till % kostnaderna uppgår 110 samt -

denpenningvärde innebär dettakronor hektar2 000 1992 års attper
till omkringvitaliseringsgödslas 199394 uppgårareal kan kalkas ochsom

fem årsperiod.ha eller 500 ha underha och 199798 35 600 1129 400 ca
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12.7 Anslag till avtal och intrångsersâttning

Kommittén föreslår tecknar avtal med markägarnaatt staten skyddom av
värdefulla, areellt avgränsade och utpekade biotoper se kapitel 10,
Naturvårdshänsyn, 21 §. En fördel med avtal bl.a.är de frivilligaäratt
och på markägamasatt staten naturligatar intresse för naturvård. Envara

fördel t.ex.tillär avtal är tidsbegränsat,att ett period 20annan år.en om
Genom avtalsförfarande blir biotopskyddetett flexibelt. Det är viktigt
eftersom skogsekosystemet dynamiskt.är En i dag skyddsvärd biotop
behöver inte skyddsvärd 20 år samtidigt andra skyddsvärdavara om som
biotoper kan ha uppstått undeer tiden. Om inte frivilligt avtal kanett
träffas för skyddsvärd biotop får 21 § naturvårdslagen tillämpas.en

Kommittén i enlighet med riksdagsbeslut årett 1987 ersättninganser att
skall lämnas till markägaren dennär pågående markanvändningen avsevärt
försvåras på berörd del fastigheten kapitelse 10. Kommitténav anser
dock den del kostnadenatt intrång tillmotsvarar den s.k.ettav som upp
kvalifikationsgränsen skall avräknas vid intrång är ersättningsgilla.som

Utgiftema för biotopskyddet är svåra uppskatta eftersom ingaatt be-
räkningar finns gjorda hur arealer skyddet kommerstora omfatta.om att
Ersättning skall dessutom endast lämnas hänsynen innebär avsevärtom
intrång i pågående markanvändning. Eftersom biotopskyddet kommer att
byggas successivt kan ersättningsbeloppen för de första årenupp väntas

ganska små.vara
De skyddsvärda biotopema kommer i första hand finnas inom deatt

områden har identifierats i specialanalys kommittén låtit utförasom en som
bilagase 12. Om det är %1 densammantaget produktivaav

skogsarealen kommer beröras biotopskyddetatt och markägarenssom av
ersättningsanspråk, utgående från genomsnittlig normalen
kapitalavkastning i skogsbruket med avdrag för normalt hänsynstagande,

tilluppgår 2,5 % är det möjligt, med beaktande de varierande prisernaav
skogsmark i olika delar landet, uppskatta det totalaatt markvärdetav

till 2,6 miljarder kronor. Den genomsnittliga årliga kapitalavkasningca
kan uppskattas till 65 miljoner kronor. Om det tio år byggatar att upp
biotopskyddet blir utgiften 6,5 miljoner kronor fir det första budgetåret
199394, 32,5 miljoner kronor för budgetåret 199798 och 65 miljoner
kronor för budgetåret 200304 allt räknat i 1992 års penningvärde.

Intrångsersättning i de ljällnära skogarna enligt 19c skogsvårdslagen§
uppskattas medföra utgifter 5 miljoner1 kronor beräkningenår. Iom per-

föreslagen anslagsstorlek har utgiften till miljoner3 kronorav satts år.per
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Summering12. 8

kapitel kostarñreslagit i dettakommitténstatsbidragDe sammantagetsom
miljoner kronor199394 ochbudgetåret 111,3miljoner kronor50,3

föreslås finansiering dessakapitel199798 tabell 12.2. I 14budgetåret av
bidrag.

styrmedel penningvårde.ekonomiska 1992 årsFöreslagnaTabell 12.2.

199394 199798
milj

15,815,8âdellövskogsbruketBidrag till +
10,0 10,0Bidrag till planering skogsvägarav
15,0 50,0skogsmarkför kalkningAnslag av

35é2,5intrångsersättningAvtal och

50,3 111,3SUMMA +
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13 Inventering och planering

Våra slutsatser och förslag

Staten bör för icke objektanknuma uppgifteratt skogs-ansvara om
kommer fram. Detsamma bör gälla objektanknutna uppgifterresurserna

allmännarör intressen, naturvärden. skogsbruket blirt.ex. ansvarigtsom
för fram och för myndigheternaatt ta redovisa objektanknutna uppgifter

ÖSIskogsproduktionen. Därigenom kan avskaffas.om
Riksskogstaxeringen syfte icke objektanknutnaatt uppgifterge om

skogsresurserna behålls. Ståndortskarteringen och insamlingenpermanentas
miljöuppgifter förstärks.av
Skyldigheten för skogsägama tillhandahålla myndigheterna uppgifteratt
skogsproduktionen bör omfatta markens produktionsförmågat.ex.om samt

skogens utvecklingsstadium, trâdslagssannnansâttning och täthet. Upp-
gifterna bör högst tio år gamla.vara

Inventeringar sumpskogar och nyckelbiotoper bör genomförasav av
Skogsvårdsorganisationen. Skogsägarna själva bör för uppgifteransvara

krävs för detaljplaneringeu naturvårdshånsyn i samband medsom av
skogsbruksåtgärder.

Skogsbruksplanen blir i fortsättningen frivillig. Genom rådgivning skall
Skogsvårdsorganisationen verka för skogsägama har aktuell planatt en av
hög kvalitet grund för sin verksamhet.som

De naturvårdsinriktade skogsbruksplanerna avskaffas särskiltettsom
skogspolitiskt instrument. F orsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet
beträffande landskapsplanering genomförs. Det är dock inte aktuellt med
något formaliserat planeringsförfarande. Genom rådgivning uppnås en
samordning erforderliga naturvårdsinsatser över ägogränsema iav
ågosplittrade områden.

13.1 Bakgrund

Såväl skogsågama myndigheter har behov olika uppgiftersom av om
skogsresurserna. Uppgifterna behövs för planering olikapå lång sikt av
markanvändning, avverkning, skogsvårds- och naturvårdsåtgârder m.m.

underlag för skogspolitiska insatser.samt De behövs vidare försom att
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följa skogarna och utnyttjandet dem utvecklas i önskvärdavupp om
riktning.

Man kan skilja mellan objektanknutna och icke objektanknutna
uppgifter. objektanknuten uppgift beskrivning enskiltEn ettger en av
objekt skogliga behandlingsenhet, skyddvärd biotop ellert.ex. etten en
område med hânglav betydelse för rennäringen. icke objekt-Förav
anknutna uppgifter gäller de beskrivningatt sammantaget ettger en av

område. ingen från vilket objekt inomstörre Det spelar därvid roll
området den enskilda uppgiften kommer.som

Objektanknutna uppgifter används i skogsbruksplaner inomt.ex.
småskogsbruket och deras motsvarighet inom storskogsbruket. Uppgifterna

då behandlingsenhetbehandlingsenheter. Planen för varjeavser anger
vilken den Uppgifteråtgärd bör utföras och när bör utföras.son1 som
behövs fir planeringen bland markens produktionsfömiågaâr annat samt

Ävenskogens utvecklingsstadium, trädslagssammansättning och täthet.
biotopskyddetuppgifter enskilda biotoper omfattas i 21 §om som av

naturvårdslagen objektanknutna. vissa fall objektanknutnaär I kan
uppgifter god beskrivning större område, de ärett t.ex.ge en av om
heltäckande, och aktuella.nograrma

beskrivning icke objektanknutna uppgifterDen större områdeettav som
kan utnyttjas vid lämplig omfattningplaneringt.ex.ger en som anger av

olika skogsvårdsåtgärder inom området. Planen emellertid ingetsäger om
i området skogsvården bör utföras, dvs. den inte vilka be-var anger

handlingsenheter bli föremål skoglibör för åtgärd. De länsprogramsom ga
har antagits i flera län exempel denna plan. nationellär på Entypsom av

skogspolitik kan också sådan plan eftersom den målsätterses som en upp
för hur skogarna skall skötas och utnyttjas. Icke objekt-
anknuta uppgifter används vidare följaför skogs- och miljötillstån-att upp
det inom områden.större

i första icke objektanknutnaDet är hand behöver uppgifterstaten som
skogsresursema, behov finns också i företag medt.ex. stortom men

skogsmarksinnehav. behov sammanhänger med skogsresursernasStatens
betydelse for sysselsättning,ekonomi, miljö Det är nödvändigtstora m.m..

kontinuerligt ha tillgång till aktuelltbrett och inventeringsunderlag.att ett
I Sverige Riksskogstaxeringen in, bearbetarär det samlar ochsom
redovisar icke objektanknutna uppgifter skogsresursema.om

Ett skogsbruk med effektivt och ansvarsfullt resursutnyttjande kräverett
skogsâgama har god planering olika lång sikt skogsproduktio-påatt aven
och dess utnyttjande. har tidigare framhållits i kommitténsDettanen

utvärdering Därtillskogspolitikens medel. kommer mångbrukatt ettav av
skogsmarken ställer i denna planering rennäring-krav på och integreraatt

och de allmänna intressena, främst naturvärden kulturrniljövården.ochen
främsta planering skogsbruksplanenDet redskapet i denna inomär

småskogsbruket och dess motsvarighet inom storskogsbruket. Det är därför
viktigt skogsägama har tillgång till objektanknutna uppgifter skogs-att om

knutna främst till behandlingsenheter.resursema,
skogs- naturvårdsmyndighetema andra myndigheterMen även och och

har behov sådana uppgifter. Som exempel på olika använd-ett stort av
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ningsområden kan nämnas rådgivning, lagtillsyn t.ex. skogsvårds-,
naturvårds- och ädellövskogslagen, statligt stöd t.ex. stöd till ädel-
lövskogsbruk, kalkning och skogsbilvågar och kommunernas över-
siktsplanering. Enligt den nuvarande skogspolitiken tillgodoses behovet av
objektanknutna uppgifter för småskogsbruket till del denstor genom

ÖSIöversiktliga skogsinventeringen har finansierats med skogs-som
vårdsavgiftsmedel.

För göra skogsbruksplan krävsatt uppgifter varje behandlingsen-en om
het på fastighet. ÖSIRiksskogstaxeringen kan således inte ersätta elleren
andra inventeringar syftar tilltyp underlag förav attsamma som ge
skogsbruksplanlâggning och planering kräver objektanknutnaannan som
uppgifter.

13.2 Ansvar för framtagande inventerings-av

underlag

I det föregående konstaterades det främst äratt har behovstaten som av
icke objektsanknutna uppgifter skogsresursema. Kommitténom attanser
det även i framtiden bör Riksskogstaxeringenstatenvara genom som

för dessa uppgifter kommer fram.attansvarar
Enligt kommitténs uppfattning bör det åligga skogsägama tillgodoseatt

såväl det behovet olika myndigheters grundläggande behovegna som av
objektanknutna uppgifter skogsproduktionen och till dennasom avser
knutna ñrhållanden. skogsågamaAtt även skall tillgodose myndigheternas
behov har berörts i kapitel 10. Det ñnns två huvudmotiv till kommitténs
ställningstagande i denna fråga. För det första år det inte rationellt bådeatt
myndigheter och skogsägama genomför inventeringar på mark medsamma
i syftestort och innehåll.sett För det andra kan skogsägarnassamma
tillhandahållande uppgifter även för myndigheternas behovav ses som en
motprestation för sådana skogspolitiska insatser i form rådgivning,t.ex.av
utbildning och ekonomiskt stöd skogsågama drar I avsnittnyttasom av.

behandlades13.4 vilka krav bör ställas på de uppgifter skogsä-som som
skall tillhandahålla.gama

ÖSIMot denna bakgrund kan avskaffas. En konsekvens härav blir att
ÖSI inte kommer täcka de cirka två miljoner ha skogsmark inom
småskogsbruket ännu inte har inventerats.som

Förslaget innebär för framatt objektanknutnaansvaret att ta uppgifter
rör skogsproduktionen inom småskogsbruket överflyttas frånsom tillstaten

skogsågama. Storskogsbruket har sedan länge tagit fram dessa uppgifter
för sitt skogsmarksinnehav. Föreget storskogsbruket del innebär förslaget
alltså ingen belastning.extra

När det gäller uppgifter rör allmänna intressen såsom naturvård,som
rekreation, friluftsliv och kulturmiljövård är det enligt kommittén i
huvudsak samhällsintresse försörjaett skogsägamaatt med erforderligt
inventeringsunderlag så det kan integreras iatt skogsägamas planering av
verksamheten. För detta talar också de speciella kompetenser oftasom
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förinventeringarna. Behovet inventeringarför genomförakrävs attatt av
naturvård behandlas i avsnitt 13.5.fram uppgifter förta m.m.

Riksskogstaxeringen13.3

för utformning,inventering underlagRiksskogstaxeringen är somen ger
skogspolitiken delarutvärdering främst ävenuppföljning och av men av

hushållningen medpolitiken beträffandemiljöpolitiken och naturresur-av
företag medmyndigheter, organisationer ochförser framför alltDenser.
riksnivåkontroll skogshushållningen på ochuppgifter för planering och av

miljö-värdefullt underlag för skogs- ochregional nivå. ocksåDen ger
sådanstickprovsundersökning och harforskning. Taxeringen är enen

vissa miljöanknutnasig väl för insamlinguppläggning den lämparatt av
uppgifter.

institutionen för skogstaxering vidRiksskogstaxeringen genomförs av
huvudsakligen universi-lantbruksuniversitet. finansieras överSveriges Den

tredjedel denna finansieringstorleksordningenbudget. Itetets en av anges
Andra viktiga fmansieringskällormed skogsvårdsavgiftsmedel. ärske

i taxeringen från centrala myndigheter,anslag för särskilda t.ex.moment
Naturvårdverket.Skogsstyrelsen och

syfte icke objektank-RiksskogstaxeringensKommittén attatt geanser
angeläget och bör behållas.uppgifter skogsresursema ärnutna om

utvecklingsarbetelantbruksuniversitet har planerSveriges påpresenterat
fjärranalys i taxeringen. sådant utnyttjanderörande utnyttjande Ettav

objektanknutnasyftar främst till rationellt sätt producerapåatt ett
skogsproduktionen. Kommittén konstaterade i detuppgifter angående

för frami fortsättningen skallföregående skogsâgama att taatt ansvara
kommittén eventuelltuppgifter. konsekvens härmedsådana I att ettanser

drift skallnäringen. praktiskutvecklingsarbete bör bekostas Omav en
kommersiella grunder.genomföras bör denna ske

i nationella ochfått ökad betydelse denRiksskogstaxeringen har en
miljöövervakningen i takt med miljöfrâgoma harregionala att upp-

s.k. ståndortskarteringen knuten tillmärksammats alltmer. Den som var
varit mycket värdefull itaxeringen under 1983-1987 har mångaåren

belastnings-internationella arbetet med kritiskasammanhang, bl.a. vid det
ståndortskarterinluftföroreningar. angelägetför olika Det ärgränser att gen
Riksskogstaxeringen.och ingår integrerad delpermanentas avsom

allmänt och i högre grad hittillsbör Riksskogstaxeringen änDärutöver mer
i landet olika miljöuppgifterkunna bidra till miljöövervakningen attgenom

bör möjligheterna studeravid taxeringen. Blandsamlas in annat att
förbättras.biotopñrändringar

Riksskogstaxeringensuppfattning det viktigtEnligt kommitténs är att
tio s.k. omdrev. Tillräckligaambitionsnivå fastställs för perioder år,om

förfogande denna nivåstatmaktema ställas till såmåste då attresurser av
Samtidigt verksamheten löpandeunder hela omdrevet. måsteuppnås

hållas rimlig nivå.rationaliseras kostnaderna kan påså att en
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Den nuvarande ambitionsnivån vad gäller stickprovets omfattning och
insamlade uppgifter med anknytning till skogsproduktionen välsynes vara
awägd. En sådan ambitionsnivå kompletteringsamt med ståndortskarte-en
ringen och förstärkt insamling miljöuppgifter leder bedömningsvisen av
till årlig totalkostnad för Riksskogstaxeringenen på 26-30 miljoner kr i
1992 års prisnivå.

Kommittén har med anledning skrivelse från Skogsstyrelsen ochav en
Sveriges lantbruksuniversitet beträffande Riksskogstaxeringens verksamhet
och finansiering tidigare lämnat skrivelse till Finansdepartementet. Ien
denna framhålls bland följande. I kommitténannat råder enighet om
riksskogstaxeringen betydelse förstora den svenska skogspolitiken och
nödvändigheten verksamheten bibehållsatt även framgent.av Resurser för
verksamheten bör därför separat.statsmakterna avsättas Fråganav om
formerna fir anslagsgivningen har också behandlats SLU-utredningenav
SOU 1991:101 och riksdagen. I sitt beslut med anledningav av
budgetpropositionen 1992 förutsätter riksdagen regeringen övervägeratt
och därefter framlägger eventuella förslag till förändringar i vad gäller
formerna fir medelsanvisningen till riksskogstaxeringen. Kommittén
återkommer till ñnansieringsfrågan i kapitel 14.

13.4 Uppgifter kopplade till skogsproduktionen

Den föreslagna skyldigheten för Skogsägarna ägargruppoavsett att
tillhandahålla uppgifter skogsproduktionen,rör bör innefatta kravsom på
indelningen i behandlingsenheter, på vilka uppgifter skall samlas in,som
på vilken kvalitet uppgifterna skall ha och på uppgiftemas aktualitet.
Kommittén föreslår i det följande vissa allmänna riktlinjer angående dessa
krav.

Vid indelningen i behandlingsenheter är det angeläget i högre gradatt
än hittills beakta mångbruksprincipen. Sålunda bör underlag från
naturvårdsinventeringar i största möjliga utsträckning utnyttjas.m.m.
Exempel på sådana inventeringar år sumpskogs- och nyckelbiotopsin-
venteringen till vilka vi återkommer i nästa avsnitt.

Bedömningen vilka uppgifter skall samlas in och vilkenav kvalitetsom
dessa skall ha bör präglas kostnads- ochett nyttotänkande. Myndig-av
heterna skall inte begära fler uppgifter än oundgängligen krävs försom
myndighetsutövningen. Om sedan den enskilde skogsågaren för sin egen
planering önskar omfattandeett inventeringsunderlag kan dettamer
givetvis tillgodoses vid inventering. Exempel på uppgiftersamma börsom
ingå i uppgiftsskyldigheten är markens produktionsfömiåga skogenssamt
utvecklingsstadium, trådslagssammansättning och täthet.

Förändringar i skogstillståndet sker i vissa fall långsamt och i vissa fall
snabbt. Kravet på aktualitet i uppgifterna måste balanserat medvara
hänsyn härtill. Vidare bör myndigheternas krav dennapå punkt inte vara
hårdare än det någorlunda välatt överensstämmer med skogsägamas eget
behov aktuella uppgifter för bland skogsbruksplanläggningav annat inom
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storskogsbruket. Eninomplanläggningmotsvarandeellersmåskogsbruket
förkostnadernaaktualitet ärkravet påpåverkarstarktfaktor somannan
blirdesto störregörasinventeringen måsteoftareinventeringen. Ju

skogsvårdslagenenligtgällernärvarandeFörskogsägama.kostnaderna fir
bl.a.skogsbruksplangammaltio årha högstskallskogsägama somatt en

aktualitetkrav påuppgifter. Detta motangivnainnehåller synesnu
Kommitténvälvarit avvägt.förhållandena hanämndadebakgrund av

skogsproduktionenuppgifterdebakgrundenden att sommot omanser
tioäldre än år.inte börtillhandahållaskallskogsägama vara

personaldennesellerskogsägarenutförasinventering kanErforderli avg
skogsägarföreninguppdragutförasbehovvidkan också t.ex.avsommen

skogsvårdsstyrelse.eller

ochnaturvärdentillkoppladeUppgifter13.5

intressenandra allmänna

huvudsak ärdet ikommitténavsnitt ettredovisats i 13.2 attSom anser
intressenallmännarörandeuppgiftersamla insamhällsansvar att som
uppgifter ärkultumiiljövård. Sådanaochfriluftslivrekreation,naturvård,

Delagtillsynsamhällsplanering,olika slagfirbetydelse m.m.stor avav
genomförandeochvid planeringnödvändigafalliockså mångaär av

vidframkommeruppgifterinnebärskogsbruksåtgärder. Detta att avsom
berördaställas tillkunnasnabbt måsteinventeringarmyndigheternas

förfogande.skogsägares
kan detskogsföretag,framför allt störreskogsägare,vissaFör vara

naturvårdsinventeringar. Detta ärgenomförasjälvafördelaktigt att
Sådanadärförsamhällsperspektiv och böri uppmuntras.önskvärt även ett

ochmed skogvårds-samrådgenomföras ibörinventeringarföretagsvisa
till dessaställasuppgifter börinsamladenaturvårdsmyndighetema. De

dubbelarbete. Omonödigtundvikssättförfogande. På såmyndigheters
myndigheternaviktigtlagtillsyn detanvändas vid ärskalluppgifterna att

dem.utsträckning kontrollerari erforderlig
för planeringuppgifterdock inteomfattarMyndigheternas avansvar

bl.a.börskogsbruksåtgärdermedi sambandnaturvårdshänsyn tasden som
rationelltoftaskogsvårdslagen. ärDet attföreskrifter tillenligt mest

sambandpersonal idennesellerskogsägarenuppgifter samlas insådana av
Uppgifternaslutavverkning.åtgärder,detaljplaneringen olikamed t.ex.av

inaturvårdshånsynplaneradredovisningvid denunderlagkan utgöra av
skogsvårdslagen.enligtbör krävasslutavverkningmedsamband som

kapiteli 10.behandlatsskogsägaren harredovisningsskyldighet förDenna
regiSkogsvårdsorganisationensi199091 pågårSedan budgetåret en

Resultatetnaturvärden.derassumpskogar ochlandetskartläggning avav
flerafiranvändaskunnasumpskogsinventering kommerdenna att

förutsättning förnödvändigsumpskogarna ärKunskap attändamål. enom
skydderforderligtskötsel ochnaturvårdsanpassadåstadkommakunna en

förkr6,5 miljonerresursinsatsnuvarandeMeddessa skogar.av -
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budgetåret 199293 kommer det enligt bedömning dröja 5-8atten grov-
år innan inventeringen har slutförts för hela landet.

Det är enligt kommitténs uppfattning angeläget sumpskogsin-att
venteringen fullföljs. Skogsvårdsorganisationen bör tillförsäkras tillräckliga
medel för klara detta.att

Skogsvårdsorganisationen har sedan budgetåret 199091 med särskilda
anslag bedrivit försöksverksamhet med inventering nyckelbiotoper.av
Nyckelbiotoper definieras känsliga biotoper med höga naturvärden,som
så beskaffade till sin karaktär eller speciella biotophistorik där kanatt
förväntas förekomma sällsynta, hänsynskrâvande eller hotade En iarter.
praktisk skala genomförd inventering kommer kunna uppgifteratt ge om
flertalet de biotoper i skogslandskapet omfattasav biotopskyddetsom av
enligt 21 § naturvårdslagen. Dessutom kommer den kunna uppgifterge om
andra värdefulla biotoper. Dessa uppgifter är god förgrund rådgivningen
och planering skogsskötsel och naturvård. Särskilt viktigav är råd-
givningen nyckelbiotoper sträcker sig överom två eller flerasom
fastigheter med olika ägare.

Kommittén inventeringenatt nyckelbiotoper böranser genomförasav
i praktisk skala i hela landet. Den måste i möjligaste mån samordnas med
sumpskogsinventeringen. Inventeringen bör i första hand genomföras inom
småskogsbruket.

Inom delar storskogsbruket pågår inventeringar med iav stort samma
syfte inventeringen nyckelbiotoper. Dettasom är positivt och kommitténav
förutsätter verksamheten fortsätter.att I den mån storskogsbruket påsom
sitt markinnehav inteeget kartlägger de biotoper omfattassom av
biotopskyddet i naturvårdslagen bör dock Skogsvårdsorganisationens
inventering inkludera även sådana. Allt tyder på det behvös 5-7 föratt år

inventera nyckelbiotoperatt inom småskogsbruket vid medelstilldelningen
på 9 miljoner kr i 1992 års priser. Om även storskogsbruket inkluderas
blir tiden 10 år.ca

I kapitel behandlas14 finansieringen sumpskogsinventeringen ochav
inventeringen nyckelbiotoper. I dag finansieras inventeringamaav till stor
del med skogsvårdsavgiftsmedel.

Kommittén bedömer de båda inventeringamaatt kommer bidra tillatt
väsentlig förstärkning naturvärden i skogsbruket.en I det föregåendeav

framhölls vikten varje skogsägareatt snabbt får del inventerings-av ta av
resultatet beträffande biotoper på den fastigheten. Skogsägaren haregna

för de kravansvaret att naturvårds- och skogsvårdslagarna ställer på
skyddet och vården biotopema uppfylls. Skogsvárdstyrelsemaav måste ha

skogsägarenspå begäranatt erforderligaresurser råd angående skyddetge
och vården.

13.6 Skogsbruksplanläggning

Vid utvärderingen skogspolitikens medel kapitel 4 konstateradeav
kommittén skogsbruksplaneratt har varit värdefulla instrument vid
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viktigt meddärförmålen. Det ärskogspolitiskadeförverkligandet enav
Skogs-fortsättningen.iskogsbruksplanläggning ävenambitiösochaktiv

Kommit-skogsägaransvar.i grundenemellertidbruksplanläggningen är ett
skogsäga-formellt krävaförskälfinns attinte längredet atttén attanser

föruppgiftangelägendetskogsbrulsplan. Däremot ärskaffar sig enenren
skogsägamaverka förrådgivningSkogsvårdsorganisationen attatt genom -

högskogsbruksplanaktuellharminstade allraundantagmed avenav -
bekostasfårPlanenskogsbrukande.grund för sittkvalitet avsom

skogsägama.
ekonomi,beträffandeförutsättningarolikaharskogsägareOlika

skogsbruksplanerdärför behovfinnsDetintressenkunskaper, avavm.m.
ochintressenaallmännadock deOberoende härav måstevarierande slag.

såvälinomi planernaintegrerashittillsgrad äni högrerennäringsintresset
från olikaresultatensärskild vikt ärstorskogsbruket. Av attsmå- som

ochnyckelbiotoperinventeringamanaturvårdsinventeringar, t.ex. av
planeringen.itillvarasumpskogar, tas

anlitabehövakommersmåskogsbruketinomskogsägare attFlertalet
skogsbruksplanen.framställeruppdragsakkunskap påutomstående som

äruppgifter skogsägarendeinsamlingennaturligtdärvidDet är att av
skogsbruksplaneringenochmyndigheternatillhandahållaskyldig att

skogsägarförening,uppdragstagare ärTänkbarasamtidigt.genomförs
konsultföretag.ellerskogsvårdstyrelse

skogs-subventioneratskogspolitikengällandei denharStaten nu
uppgifterdebekostatinte harskogsägamabruksplanläggningen attgenom

ÖSI. skogsvårdsavgiftenmedel fråndockSamtidigt harin isamlatssom
ÖSIÖSI. härigenomhargenomförSkogsvårdsstyrelsenanvänds för som

planproducenterandraframförkonkurrensfördelar attfått vissa genom man
rationalise-denochsnabbareskogsbruksplanenproducerakunnat genom

ÖSI Kommitténdatainsamlingensamordnadeden medringsvinst ger.som
lagdadeelimineraskommerkonkurrensproblemenbedömer att nuatt om
skogs-subventioneringallupphörgenomförs. Dessutomförslagen av

bruksplanläggningen.

Övriga frågor13.7

skogsbruksplanerNaturvårdsinriktade

bekostaskogsvårdsförordningenenligt 22a §närvarande kan statenFör
viss deltillplaner harskogsbruksplaner. Dessanaturvårdsinriktades.k.

blandmed dem ârskogsvårdsavgiftsmedel. Syftet annatfinansierats med
förverksamhetenförenklaunderlätta ochplanmässigtmedelett attatt vara

naturvårdsynpunktinom frånnaturvårdsintressensåväl markägare som
harframställda planerhittillsdel avsettEnkänsliga områden. stor av

tillgodoses.skogsmiljöerbehovfriluftslivetsdärskogsbruktätortsnära av
Även skogs-naturvårdsinriktadebetydelse harregionalområdenför av

syftat tillfå planer harFörhållandevisfram. atttagitsbruksplaner
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tillgodose den vetenskapliga naturvårdens intressen, antalet sådanamen
planer har ökat under år.senare

Kommittén betonade tidigare vikten naturvärden och andraattav
allmänna intressen integreras i skogsbruksplanläggningen liknandeoch
planering. finns därför inte längreDet behovnågot naturvårdsinriktadeav
skogsbruksplaner särskilt skogspolitiskt instrument. hindrarDettaettsom
inte eller kommun avtal med eller flera skogsägare åtaratt stat genom en
sig planläggning för områden där naturvårdsintresset eller andraen
allmänna intressen särskilt starka. Viär återkommer i kapitel till sådana14
avtal.

innebärDetta bestämmelsen naturvårdsinriktade skogsbrukspla-att om
i skogsvårdsförordningen22a § första stycket kan slopas och attner

anslagen till dessa planer avskaffas.

Naturvårdsinsatser områdenöver större

Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen har i samråd med
Naturvårdsverket regeringenspå uppdrag vissa frågor angåendeutrett en
s.k. landskapsplanering i svenskt skogsbruk. tillsattaDen arbetsgruppen
urskiljer bl.a. fyra olika kunskapssfärer i landskapsplaneringen nämligen
landskapsekologi, landskapsestetik, landskapshistorik och landskapshydro-
logi. konstaterarGruppen forsknings- och utvecklingsarbeteatt samt
utbildning inom området är angeläget. Vidare pekar behovetpågruppen

inventeringsunderlag.av
Kommittén landskapsplanering i framtiden kan bli värdefulltatt ettanser

instrument för i företag med förhållandevis sammanhängandeatt stora
skogsmarksinnehav uppnå god naturvård och erforderligt hänsynsta-etten
gande till rennäring och jaktintressena. Här dett.ex. är möjligt att
genomföra operativ planering skogsbruket i vilken landskapsmässigaen av
faktorer beaktas. Detta däremot inteär möjligt områden med splittraden
ägobild, områden domineras småskogsbruk, eftersomt.ex. som av
planeringen skogsbruket är uppdelad på beslutsfattare.många För attav
beakta de landskapsmässiga faktorerna i sådana områden krävs iställeten

samordning över ägogränsema. Denna samordning bör ske frivilligpåen
grund rådgivning från skogsvårdsstyrelsen.genom

Enligt kommitténs bedömning detär angeläget i fortsättningenatt
bedriva forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet angående
landskapsplanering. Resultaten från denna verksamhet underlag för attger
bedöma och i vilken form formaliserad landskapsplanering kanom en
tillämpas i det svenska skogsbruket. Redan finns det emellertid behovnu

samordning rådgivning naturvårdsinsater i ägosplittradeav en genom om
områden. gällerDet bevarande naturvärden i biotopert.ex. av som
sträcker sig över ägogränsema.
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ekonomiskaFinansiering och14

konsekvenser

förslagVåra slutsatser och

inledningsvis via statsbudgeten firKommittén konstaterar att staten
budgetåret totalt fördelar miljard kronor områden eller199293 l påca
verksamheter hör med skogsbruket. Forskning och utbildningsom samman

och utbildning gymnasial nivåinkl. forskning trädbaserade bränslen påom
miljoner och Skogsvårdsorganisationenerhåller anslag 420 kronorom ca

miljoner kronor. Statsbidragen, anslaget till översiktlig skogsin-310ca
ventering till knappt miljoner kronor. Inköpuppgår 160m.m. av
skogsmark till reservatavsättningar till 125 miljoner kronor.uppgår ca

den kommittén föreslagna skogspolitiken beräknas statsutgiftemaFör av
för budgetåret 199394 till ungefär motsvarande beloppuppgå som
budgetåret 199293.

Kommittén föreslår forskning och utbildning får utgiftsramatt en om
fråndrygt miljoner kr, dvs. i oförändrad tilldelning. Ett tillskott420 stort

löntagarfondspengar kan dock komma innebära ökad budgetram.att
anslag förKommittén föreslår vidare Skogsvårdsorganisationensatt

miljonermyndighetsutövning minskar till 260 kronor. Den översyn av
myndigheten kan dock komma förändra detta belopp.sker attsom

Vad gäller statsbidragen föreslår vi de kraftigt minskar jämfört medatt
innevarande budgetår. Vi föreslår de skall till totalt 50uppgåatt ca
miljoner enligt tillkr. statsbidragen bör vår mening utgå ädellöv-

skogsbilvägarskogsbruket l5,8 miljoner kr och till planering 10av
kr. föreslår vi anslag för skogsmarkskalkning 15miljoner Vidare ett

miljoner kr för biotopskyddet 9,5 miljoner kr.och uppnåatt
Kommittén fördubbling anslaget tillföreslår därutöver änmer en av

reservatavsättningar, miljonerinköp skogsmark till 280 kr.av
anslaget till forskning ökar under femårsperiodVi föreslår vidare att en
Ävenmiljoner anslaget till skogsmarkskalkning föreslår vitill 50 kronor.
Anslaget för biotopskyddet föreslår viöka till belopp. uppnåattsamma

miljoner kr.budgetåret 199798 till 35,5uppgå
vidare skogsvårdsavgiftensKommittén konstaterar att genom av-

skaffande bortfaller finansiering 256,5 miljoner kronor budgetåreten om
199394. Vid i övrigt oförändrade förutsättningar finns således finansiering

miljoner kronor varför finansiering krävsvia statsbudgeten fir 759 nyca
och254 miljoner kronor. Kommitténs förslag biotopskyddetär attav ca

finansieras medel från fir-de ökade reservatavsåttningama genom
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säljningen Domän AB miljonerca 161 kronor. Koldioxidavgiftenav
föreslås finansiera anslaget till skogsniarkskalkningen och bilskattemedel

Övrigföreslås finansiera anslaget till planeringen skogsbilvägar.av
finansiering föreslår kommittén bli uppnådd omfördelning inomgenom en

för anslaget till Sveriges lantbruksuniversitet ochramen genom en
omfördelning från Miljö- och naturresursdepartementets huvudtitel till
Jordbruksdepartementets.

14.1 Inledning

finnsDet rad olika områden kräver eller kan komma krävaen attsom som
statlig finansiering. Exempel på sådana områden berörs kommit-som av

förslagténs är lagtillsyn, forskning, utbildning, rådgivning och in-
formation, avsättning skogsarealer till inventeringarnaturreservat,av samt
olika former ekonomiska styrmedel bidrag till regionalpolitiskaav
insatser, ädellövskogsbruket och planering skogsbilvägar anslagsamtav
till skogsmarkskalkning, civilrättsliga avtal och intrångsersättning. Detta
kapitel redogör för kostnaderna för för den kommittén föreslagnastaten av
skogspolitiken och föreslår finansiering bakgrund beskrivningmot av en

nuvarande användningsområden och finansieringsformer.av
Enligt direktiven är utgångspunkt för kommitténs arbeteen att

skogsbruket i princip bör självfinansierat. Enligt riksdagsbeslut harvara
skogsvårdsavgiften avvecklats den julil 1992. I tilläggsdirektiven till
kommittén detta medför successiv avvecklingatt åtgärderanges en av som
för närvarande finansieras med skogsvårdsavgiften. Möjligheterna att
utnyttja skogsvårdsavgiftsmedel för finansiering åtgärder i skogsbruketav
kommer upphöra helt den juli1 1994.att

tilläggsdirektivenI påpekas bl.a. kommitténs bedömningaratt och
förslag i fråga de statliga medlen måste utgå från det förhållandetom att

väsentlig del finansieringen boitfaller. framhållsDet vidareen av att om
kommittén finner verksamheter finansierasatt med skogsvårdsav-som nu
giften skall finnas kvar även i fortsättningen bör förslag till annan
finansiering lämnas. I tilläggsdirektiven påpekas det vidare kommitténatt
särskilt bör uppmärksamma den grundläggande princip präglarsom
regeringens politik, nämligen ökat praktiskt och ekonomisktett an-
svarstagande från näringslivets sida i utbyte minskade ekonomiska ochmot
administrativa pålagor.
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14.2 Statsmedlens hittillsvarande användning
och finansiering inom skogsområdet

Översikt14.2.1

Totalt fördelar via statsbudgeten förstaten 199293 l miljard kronor påca
områden eller verksamheter kan sågas höra med skogsbruket.som samman

jämförelseSom kan nämnas utgifterna enligt statsbudgetenatt uppgår till
490 miljarder kronor.ca
En ungefärlig fördelning statsmedlens användning, utgående frånav

budgetpropositionen 1992 uppgifter från myndighetersamt NUTEK,
Skogs- och jordbrukets forskningsråd, Skogsstyrelsen, Skolverket, Statens
naturvårdsverk Sveriges lantbruksuniversitetsamt faktisk fördelningom
199192 och planerad användning 199293, redovisas i tabell 14.1. Vid en
jämñrelse beloppen i tabellen med 1992 års budgetpropositionav bör

beräkningen inoteras tabellenatt bidragsbeloppen har skett utgåendeav
från anslagsramen. Detta innebär bidraget till byggandet.ex. att av
skogsbilvägar har upphört även under budgetåret från tidigareom pengar
bevillningar anslagits till utbetalningar.

Tabell 14.1. Ungefärlig fördelning inom skogsområdet enligt Budgetpro-
positionen 1992, miljoner kronor.

Skogsvårdsorganisationen: M yndighetsuppgifter 310,1
Bidrag, översiktlig skogsinventering 157,4m.m.
Utbildning och forskning 334,6
Forskning trädbaserade bränslenom 27,0
Utbildning på gymnasial nivå 60
Inköp skogsmarkav 126,0

SUMMA 1015,1

En viktig ñnansieringskälla för inomstatens skogsomrâdetengagemang
har skogsvårdsavgiften varit. Avgiften uppgick under slutet 1970-taletav
till 0,9 promille skogsbruksvårdet vilket inbringade miljoner16 kronorav
till statskassan. Under första hälften 1980-talet uppgick avgiften iav
genomsnitt till 5 promille vilket räknat i 1991 års penningvärde gav en
årlig inkomst till statskassan 440 miljoner kronor bilagase 5om ca
avsnitt 4.4. Under hälften decenniet höjdes avgiften till 8senare av
promille taxeringsvärdet. Detta räknat i 1991 årsav motsvarar, penning-
värde, 570 miljoner kronor år eller nominellt 420 miljonerca kronor.per
Det redovisade utfallet för skogsvårdsavgiften uppgick budgetåret 199091
till 424 miljoner kronor.
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juliskogsvårdsavgiften slopats den 1992.lbeslut harEnligt riksdagens
skogsvårdsavgiftenfinansiera åtgärder medmöjligheteninnebärDet attatt

juli 1994.upphör 1senast
miljoner kronor198889 har 14med budgetåretfrån ochRedan

skogsvårdsavgiftensjordbruksdepartementetfrånuppgifterinnehållits om
delgjordes dessutom,199192användningsområden. Budgetåret som en

miljoner kronorbesparing 93krispaket,i regeringens attgenomomen
byggandemiljoner kronor, tillskogsvård -79bidragen tillminskabl.a.

kr.för markinköp miljoner-20miljoner kronorskogsvägar -20 samtav
96,5 miljonerytterligare besparingar199293 skerbudgetåretUnder om

skogsvågbyggande miljonertill -40bl.a. bidragenkronor attgenom
miljoner kronor,för skogsbrukare -20trygghetsförsäkringkronor,

miljonerskogsfröplantager -5,5ochmiljoner kronormarkinköp -20
ÖSIskogsinventeringtill översiktliganslagetupphörkronor samt

idärmedtotala besparingen ärkronor. Denmiljonerminskar -11 uppe
kr.miljoner203,5

krävs fir täcka256,5 miljoner kronorbesparingarYtterligare attom
ñnansierat.skogsvårdsavgiftenkronorde miljonerbortfallet 460 somav

MyndighetsuppgifterSkogsvårdsorganisationen:besparing anslagetpåEn
Finansieringen anslagetdärförkronor vänta.miljoner ärmed 81,9 att av

helt.miljoner kronor upphör nästanskogsvård 139Bidrag tillför m.m.
miljonerstödområdet 58återväxtåtgärder ibl.a.Besparingama avser

tillmiljoner kronor, bidragädellövskogsbidraget 15kronor, natur-
ÖSI 50 miljoner kronor.kronorvårdsåtgärder miljoner16,0 samt

finansieras i sinmiljoner kronorskogsvård l4,8FrämjandeAnslaget av
tillminskning anslaget Lant-skogsvårdsavgiften. Enhelhet med av

miljoner kronorkronor, 6miljonerbruksuniversitetet 20,8 varav caom
följd skogsvårds-riksskogstaxeringen, också väntaär att som en avavser

avskaffande.avgiftens
finansieradesnaturvårdskaraktäråtgärderredovisastabell 14.2I somav
uppräknade199192. Utöver deskogsvårdsavgiften budgetåretmed
tillämpadutgifter för diversemiljoner kronor iområdena tillkommer några

naturvårdsanknytning.medforskning
myndighetsuppgifter,förbudgetrameninnebär dettaSammantaget att

utifrånmiljoner kronor räknat510 till 230minskar frånbidrag ca cam.m.
penningvärde.budgetproposition ochårs1992

Skogsvérdsorganisationen14.2.2

användesvilkenSkogsstyrelsens särskildautgångspunkt iMed rapport,
anslagsfram-198990-199192,anslagsframställningunderlag försom

haruppgifter från Skogsstyrelsen,199293-199495ställningen samt en
resursfördelningochgjorts i tabell 14.3sammanställning resursramarav

förvärdena198283-199192. börperioden Detunder attnoteras
utfallet för budgetåreteftersom det slutgiltiga199192 osäkrabudgetåret år

slutredovisats.inte har
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ÅtgärderTabell 14.2. naturvårdskaraktär finansierade med skogsvârds-av
avgiften budgetåret 199192, miljoner kronor.

förMark naturvård 20,0
Ädellövskogsbidrag 15,0
Bidrag till naturvårds- och
kulturvårdsåtgärder 12,0
Rikare skog 14,0
Inventering småbiotoper 7,0av
Naturvårdsplanering fjällskogari 4,0
Inventering sumpskogar 3,0av
Naturvårdsinriktade skogsbruksplaner 2,0
Särskild tillsyn, skogsdikning 2,0
Skogsbruk i skärgårdar 1,0
Skoglig genbank 0,75
Ersättning för avverkningsförbud i
ñällnära skog -

SUMMA 80,75

Tabell Skogsstyrelsens14.3. och resursfördelning 198283-resursramar
199192, 1991 års penningvärde.

Budgetår Myndighetsuppg. Bidrag Summam.m.
miljoner kr miljoner kr % miljoner kr

198283 250,8 768,2 75 1019,0
198384 264,8 681,3 72 946,1
198485 268,1 641,6 70 909,6
198586 258,8 537,3 67 796,1
198687 277,7 411,8 60 689,1
198788 305,3 421,2 58 726,4
198889 293,7 452,5 61 746,2
198990 309,3 398,9 56 708,2
199091 309,2 356,0 53 665,2
199192 292,5 230,9 44 523,4

Som framgår tabellen har de reala till skogsvârdsorganisa-av resurserna
tionens myndighetsuppgifter ökat något under 1980-talet. Medel anvisade
till bidrag har däremot minskat påtagligt. Budgetåret 199192m.m.
utgjorde de endast tredjedel jämfört med budgetåret 198283.ca en
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minskning de medelpåtagliginnebär dettaSammantaget somaven
minskande andel för bidragskogsvårdsorganisationen ochhanteras enav

användning budgetåretutgående från planeradföljandedet görs,Im.m.
myndighetsuppgiftemasdetaljerad199293, genomgång resp.avmeren

innehåll.bidragens

Myndighetsuppgifter14.2.3

användning under budgetåretutifrån planeradförsökTabell 14.4 är attett
finns underde statliga medelspecificera användningen199293 somav
byggerMyndighetsuppgifter i tabell Redovisningen på14.1.rubriken

fåbör det inte gårfrån Skogsstyrelsen. Detuppgifter noteras att att en
användning eftersom budgetåretmedlenspreciserad redovisning av

inletts.199293 nyligen

för myndighetsupp-olika områdenUngefärlig fördelning påTabell 14.4.
miljoner kronor.199293,gifter under budgetåret

70,0Lagtillsyn
information 124,0Rådgivning och

Övriga myndighetsuppgifter utvecklings-inkl.
56,9arbeten m.m.
16,7Inventeringar
QésamordningSkogsstyrelsen bl.a. ledning o

310,1SUMMA

fråga fördelningenoch förtydliganden bör göras. INågra kommentarer om
basala myndighetsuppgifter gällerlagtillsyn, rådgivning och övrigapå att

skogsvårdsorganisationens basuppgifter 195% medlen för ca57-58 av
rådgivningtill lagtillsyn, % tillmiljoner kronor normalt används 30-31

övriga myndighetsuppgifter. Vadinformation % tilloch 12samt ca
individuell råd-beträffar dock beaktas anknutenlagtillsynen måste att

återvåxttaxeringar,lagtillsyn. Vidare redovisasgivning redovisas som
GRÖNSKA-undersökningen lagtillsyn. Vidgallringsundersökningar och på

därför miljoner kronori tabell har 35 % 40,0redovisningen 14.4 avca
redovisats rådgivning kunskaps-vad budgeterats lagtillsyn somsom som

förmedling.
Projekt Rikare skog miljonerTill rådgivning har förts 16,0även

miljoner kronor, Särskilda insatser ikronor, Fjällnâra skog 3,0
kvalitetsskogSärskild satsningskärgårdsskog miljoner kronor, på1,0

Särskild satsning säkerhet vid avverknings-miljoner kronor på2,0 samt
miljoner kronor.arbete 2,0
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myndighetsuppgifter ingårI övriga bl.a. försök med skogskalkning 9,6
miljoner kronor och övervakning skogsskador miljoner kronor.6,1av

Inventering bl.a. sumpskogsinventering 6,5 miljoner kronor, in-avser
ventering nyckelbiotoper miljoner kronor3,0 älgskadein-samtav
ventering miljoner kronor.1,5

14.2.4 Bidrag, översiktlig skogsinventering m.m.

framgårSom bilaga 5 figur har bidragen till skogsvård,1 underav som
1980-talet utgjort 75-85 % totalbidragen, minskat till mindre hälftenänav
under budgetåret 199192. huvudorsakemaEn till detta bidragenär attav
till lågproducerande bestånd upphört. Bidragen till skogsvägbyggnad har
under 1980-talet utgjort 15-25 % de totala bidragen. andelDenna ökadeav
under budgetåret 199192, det absoluta bidragsbeloppet minskadetrots att
med tredjedel, till %. Bidraget31 till ädellövskogsbruk har under någraen

till 14-15 miljoner kronor.år uppgått Detta gällde budgetåretäven 199192
vilket, till följd de totala bidragsramama sjunker, innebar kraftigattav en
andelsökning. delvis bidrag förEtt budgetåret 199192 bidraget tillärnytt
vissa naturvårdsåtgärder vilket uppgick till miljoner16 kronor eller %12

de totala bidragen.av
Tabell 14.5 redovisar för budgetåret 199293 motsvarande fördelning
tabell 14.4 för Bidrag, översiktlig skogsinventering Somsom men m.m.

tidigare framhållits har bidragen fördelats utifrån anslagsramen.

Tabell 14.5. Ungefárlig fördelning Bidrag, översiktlig skogsinventeringav
olika användningsområden 199293, miljoner kronor.på budgetåretm.m.

Bidrag till skogsvård
Skogsvårdsâtgärder inom skogliga stödområdet 58,0
Vissa och kulturvårdsåtgärder 16,0natur-
Ädellövskogsbruk 15,8
Översiktlig ÖSIskogsinventering fig

139,8SUMMA
skogsvårdFrämjande av

Tillämpad skogsproduktionsforskning 12,9
Utredningar och undersökningar 2Q
SUMMA 14,2

SUMMA 154,7

Noteras bör bidraget till skogsvårdsåtgärder inom skogligadetatt av
stödområdet 58,0 miljoner kronor kommer miljoner kronor20 att
användas för särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens
läns inland. I dessa insatser ingår även rådgivning. de miljoner16,0Av
kronor anvisats till och kulturvårdsåtgärder kommer 4natur-som ca
miljoner kronor användas till nyckelbiotopinventering och miljoner4att ca
kronor för naturvårdesinventeringar och naturvårdsrådgivning. anslagetAv
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till ädellövskogsbruk 15 miljoner kronor planeras 5 miljoner kronorca
ÖSIanvändas till rådgivning och utsyning. anslaget tillAv 50,0att

miljoner kronor kommer miljoner3 kronor överföras till Lant-att
mäteriverket och 1,7 miljoner kronor användas till naturvårdsinriktadeatt
skogsbruksplaner.

14.2.5 Utbildning forskningoch

Sveriges lantbruksuniversitet har för budgetåret 199293 tilldelats totalt
956,3 miljoner kronor. Samtidigt har universitetet ålagts besparing påen
30 miljoner kronor. Utgående från fördelningen 199192 och antagandeett

de utgifterna central förvaltning, bibliotek, lokalvårdattom gemensamma
m.m. till %uppgår 13,6 tillfaller ungefär 261 miljoner kronor %27
den skogsvetenskapliga fakulteten.

anslaget till SverigesAv lantbruksuniversitet knappt 21attanges
miljoner kronor finansierats skogsvårdsavgiften, riksskogstaxe-av varav
ringen erhållit knappt miljoner6 kronor och avkommeprövning av
fröplantager 1,5 miljoner kronor.

Noteras bör vidare på Lantbruksuniversitetets budget finns medel föratt
tjänster finansieras Skogs- och jordbrukets forskningsråd SJFR,som av
Skogsstyrelsen, NUTEK och Statens naturvårdsverk m.fl.

tabellAv framgår14.6 budgeten för skogsvetenskapliga fakulteten,
Sveriges lantburksuniversitet, 197778 och 198990, i 1989 års penning-
värde.

Tabell 14.6. Anslag till den skogsvetenskapliga fakulteten 197778 och
i 1989198990 års penningvärde. Källa: Landskap, kunskap,näring,

Specialrapport SOU 1991:101

BUDGETÅR

OMRÅDE 198990197778

SLU- Externa TotaltTotaltSLU- Externa
medel anslaganslag anslaganslagmedel
52,6 129,1 181,795,7forskning 50,9 44,8Programbunden

Övrig 9,39,7 19,010,71,0forskning 9,7
26,4 3,8 30,28,60,4Undervisning 8,2

Administration, gemen-
20,9 7,1 28,024,8funktioner 23,3 1,5samma

258,9109,6 149.3139,992,2 47,7Totalt
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tabellen framgår fakultetensAv fasta basanslag för forskning haratt
förändrats obetydligt. De anslagen har däremot än tredubblatsexterna mer
mellan de redovisadetvå budgetåren. De största ñnansiâremaexterna
198990 bl.a. dåvarande Statens energiverk miljoner28 kronor,var
Skogs- och jordbrukets forskningsråd miljoner27 kronor, Statens
naturvårdsverk miljoner16 kronor Skogsstyrelsen 13 miljonersamt
kronor. Eftersom anslag har anvisats fakulteten för uppbyggnadstora nya

forskning inom vissa angelägna områden bioteknik, bioenergi,av
sydsvensk skogsforskning m.fl. innebär den redovisade utvecklingen att
basanslaget för institutioner inte erhållit medel reducerats kraftigt.som nya

Den till ökningen anslagen för undervisning förklarasstorasynes av av
utbildningen skogsmästare och skogsteknikeratt har överförts tillav

fakulteten under perioden. budgetramenOm fir dessa utbildningar, 15,0
miljoner kronor, räknas bort från undervisningsbudgeten 198990 blir
budgetökningen jämfört med 197778 liten, 3 miljoner kronor. En orsakca
till denna ökning är antalet utbildningsplatser jägmästarlinjenpå haratt
ökat från 45 till 60.

Huvuddelen fakultetens forskning âr programbunden. Inriktningenav
fem s.k.på programområden budgetåren 197778 198990, i 1990resp.
penningvärde,års framgår tabell 14.7.av
Skogs- och jordbrukets forskningsråd har för budgetåret 199293

anvisats miljoner169,7 kronor. Om frånutgår fördelningman samma som
199192 skulle ungefär 50,3 miljoner kronor %30 tillfalla skogs-

Tabell 14.7. Anslag till programbunden forskning 197778 och 198990i
1990 års penningvärde. Källa: Landskap, Näring, Kunskap, Special-

SOU 1991:101rapport

BUDGETÅR MKR

19777 8PROGRAM 198990

Totalt SLU- TotaltSLU- Externa Externa
anslag anslag anslagmedel medel anslag

Samhället, företagetPl och
1,2 2,3 8,71,0 7,6skogen l,l

P2 Skoglig
28,25,4 23,0 15,7 12,5resursinventering 17,6

P3 Ståndortens
28,0 26,2 79,1 105,323,1 51,1virkesproduktion
8,9 15,8 16,6 23,7Teknik förädling 6,9 7,1P4 och

15,91,2 3,4 2,6 13,3miljö 2,2P5 Natur och
181,744,8 95,7 52,6 129,150,9Totalt
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forskningen. kanTill detta läggas Framhållas börgemensamma program.
det fördela forskningsmedlenär svårt efter sektorstillhörighetatt att

eftersom allt fler och projekt blir interdisciplinåra.program
Bidraget till kollektivforskning skogsbruksområdet förpå budgetåretär

199293 miljoner23,4 kronor.ca

14.2.6 Utbildning på gymnasial nivå

Kostnaderna för naturbruks- och skogsbrukslinjen beräknas för 199192
tilluppgå 116,4 miljoner kronor, 30 miljoner kronor är attvarav ca

hänföra till den tvååriga skogsbrukslinjen. Naturbrukslinjen, ärsom
treårig, bl.a. undervisning skogsbruk. förstaDet året är gemensamtger
för alla studerande varefter specialisering vidtar. Samtliga specialiserings-
alternativ innehåller varierande omfattning undervisning i skogbruk.
Kostnaden för naturbrukslinjens skogsbruksutbildning har uppskattats till

30 miljoner kronor.ca

14.2.7 Forskning träbaserade bränslenom

Bioenerigforskningen har för budgetåret 199293 anvisats 48,9 miljoner
kronor. dessaAv medel används 37-38 miljoner kronor för forskningca

bränslen, % tillfaller30 forskning skogsbränslen.om varav ca om
Sammantaget kan bidraget till forskning träbaserade bränslen inkl.om
alternativa drivmedel uppskattas till miljoner14 kronor. Om även
forskningen energiskogsodlingen inräknas blir beloppet miljoner27om ca
kronor.

Studsvik, arbetar med teknik för förgasning biobränslen,som av
erhåller 9-10 miljoner kronor. NUTEK lämnar dessutom anslag till
universitet och högskolor uppgående till miljoner kronor,40ca varav en

del har inriktning omvandlingpå biobränslen. Forskningstor av om
alternativa drivmedel, framför allt etanolframställning baseradsom avser
på cellulosa, erhåller miljoner kronor.4ca

subventioneraFör investeringarna i biobränsleanläggningama haratt
anslagits 000 miljoner kronor under femårsperiod.1 Ett engångsanslagen

625 miljonerpå kronor skall under femårsperiod användas för atten
teknikutveckling stärka biobränslenas konkurrenskraft. Vidaregenom

kommer NUTEK under budgetåret 199293, via energiteknikfonden, att
lämna bidrag med miljoner12 kronor till tillämpade kollektivaca
forskningsinstitutioner inom biobränsleområdet.

14.2.8 Inköp naturreservatav

För budgetåret 199293 har anvisats miljoner140 kronor för inköp av
%90 126 miljoner kronor kan beräknas blinaturreservat, varav ca

använda för olika skogliga Skogsvårdsavgiften bidrog tillreservat.
finansieringen med miljoner40 kronor fram till 199091, 20 miljoner
kronor budgetåret 199192 ingenting budgetåret 199293.men
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Övrigt14.2.9

Inom för omstållningsprogrammet fir jordbruket har 500 miljonerramen
kronor till anläggningsbidrag vid plantering med lövskog,avsatts
anläggning energiskogsodling eller anläggning våtmarker. sambandIav av
med omstâllningsprogrammet har 200 miljoner kronor föravsatts
rådgivning under fem tillår skuldsatta lantbrukare. Ett engångsanslag på

miljoner80 kronor delas lika mellan Jordbruksverket och näringenatt
anvisades även för rådgivning.

14.3 Förslag till framtida statliga insatser

14.3.1 Inledning

dettaI avsnitt kommitténs sin bedömning nödvändigpresenterar av
budgetram för de skogspolitiska målen skall uppnås. Statsmed-att uppsatta
lens använding inom skogsområdet har i fyra områden,grupperats
nämligen myndighetsuppgifter, forskning och utbildning, ekonomiska
styrmedel och inköp Exempel på myndighetsuppgifter ärnaturreservat.av
lagtillsyn, rådgivning och information olika former inventeringar.samt av
Ekonomiska styrmedel föreslås framgår kapitel omfatta12som av
ädellövskogsbruket, planering skogsbilvâgar, skogsmarkskalkning samtav
civilrättsliga avtal och intrångsersättningar med anledning biotopskyd-av
det.

Det kommitténsår uppfattning, vilket framgår kapitel 12, attav
regionalpolitiska åtgärder viktiga.är Kommittén i denatt ut-anser
sträckning de regionalpolitiska medlen omfattar skogsbruket bör desom
ekonomiska liksom hittills sättas regering och riksdag ochramarna av
medlen kanaliseras via Jordbruksdepartementet och administreras av
skogsvårdsorganisationen.

l4.3.2 Myndighetsuppgifter

Kommittén har i sin bedömning vilka medel behövs för uppnåattav som
de skogspolitiska målen lagt vikt vid förebyggande lagtillsynstor samt
rådgivning informationoch se kap. kapitel9. I 10 och redovisar11
kommittén närmare sina förslag beträffande dessa medel.

Skogsstyrelsens anslagsramar för budgetåret 199293 är 310,1 miljoner
kronor. följdSom skogsvårdsavgiftens avskaffande bortfaller,en av som
framgått, den l juli finansieringen1994 miljoner81,9 kronor dessaav av
medel. Enligt regeringens intentioner kan dock finansiering kommaannan
i fråga för verksamhet med naturvårdsanknytning prop. l99l92:60.
Exempel på rådgivningsinsatser med sådan anknytning budgetåret 199293

Projektär Rikare skog 16,0 miljoner kronor, Fjållnåra skog 3,0
miljoner kronor Särskilda insatser i skårgårdsskog miljon1,0samt

inventeringsinsatserkronor. Exempel på med sådan anknytning är
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Sumpskogsinventeringen miljoner6,5 kronor, Inventering nyckel-av
biotoper 7,0 miljoner kronor, miljoner4 kronor kommer frånvarav
skogsbidragsanslaget, Markanvändningsplanering i fjâllnära skog och
samråd skogsbmk-rennåring 2,3 miljoner kronor Naturvårdsin-samt
riktade skogsbruksplaner miljoner2,0 kronor. De sammantagna
utgifterna fir de områdenanämnda uppgår till 37,8 miljoner kronor. Totalt
används miljoner kronor90-120 Skogsstyrelsens myndighetsanslag ochav
bidragsanslag till och miljövård, miljöövervakning, försöksverksam-natur-
het kalkningmed m.m.

Den naturvårdsinriktade rådgivningen och inventeringen enligtär
kommitténs mening angelägen och bör därför i framtiden iäven ingå
skogsvårdsorganisationens myndighetsuppgifter. Dessa inventeringar
erbjuder, förutom de bidrar till uppfyllandet miljömålet,att av en
möjlighet för skogsvårdsorganisationen avvecklingen denatt, trots av
översiktliga skogsinventeringen, behålla kompetens och lokal förankring.
Även viss del finansieringen skogsvårdsorganisationensom en av av
myndighetsanslag bortfaller till följd skogsvårdsavgiftens avskaffandeav
bör detta inte påverka dessa myndighetsuppgifter. finansieringAnnan bör
därför komma ifråga.

Uppnåendet de föreslagna skogspolitiska ambitionerna kräver inomav
vissa områden ökade insatser från skogsvårdsorganisationens sida.

områdenCivilrättsliga avtal viss skogsskötsel inom med värdefullaom
biotoper eller ersättning för biotopskydd måste administreras. Erfarenheter
saknas detta. Olika myndigheter och lokala finna sinamåsteav organ
roller. Trots detta kommittén viss besparing myndig-påattanser en
hetsanslaget bör kunna ske konsekvens lagtillsynen kanattsom en av
minska följd den föreslagna avregleringen kap. Kommit-se 10.som av

bedömingténs är myndighetsanslaget denna bakgrund minskakanatt mot
med minst 40 miljoner kronor.

Över myndighetsanslaget hittillshar finansieratsäven försöksverksam-
heten med kalkning, 9,6 miljoner kronor, vägnätsplanering, 2,4samt
miljoner kronor. framgått kapitelSom föreslås11 skogsmarkskalk-attav
ningen lämnar försöksfasen. Dessa medel föreslås därför flyttas över till

särskilt anslag bland de ekonomiska styrmedlen. Vägnätsplaneringenett
bör även fortsättningsvis inom myndighetsanslaget.rymmas

Räknat i 1992 penningvärde föreslårårs kommittén anslagsram moten
denna bakgrund, för skogsvårdsorganisationen budgetåret 199394 om ca
260 miljoner kronor. Med hänsyn till den utredning skogsvårdsmyn-om
digheten kommittén låtit kangöra dock den föreslagna anslagsramensom
för myndigheten behöva justeras med något eller tiotal miljonernågra
kronor såväl nedåt uppåt.som

14.3.3 Forskning och utbildning

förutsättningEn för den kommittén föreslagna skogspolitiken skallatt av
framgångsrikbli forskningär och utbildning skogsbruket. Forsknings-om

resultaten underlag för såväl utbildning rådgivning. Utbildningger som ger
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kunniga och ansvarskännande beslutsfattare och brukare. Rådgivning ger
spridning aktuellaåt forskningsresultat och utgör stöd för osäkraett
beslutsfattare eller brukare.

Sveriges lantbruksuniversitet har framgått för budgetåret 199293som
tilldelats totalt 956,3 miljoner kronor, 261 miljoner kronorvarav ca
tillfaller den skogsvetenskapliga fakulteten. Som följd skogsvårdsav-en av
giftens avskaffande bortfaller fr.o.m. budgetåret 199394 finansieringen av
20,8 miljoner kronor. Dessa medel har förutom skogsforskningen i
allmänhet l miljoner1,7 kronor Riksskogstaxeringenavsett 5,9 miljoner
kronor, skogsforskning för södra Sverige 1,7 miljoner kronor och av-
kommeprövning i fröplantager 1,5 miljoner kronor.

Kommittén bakgrund denmot nyligen genomfördaanser, studienav av
Sveriges lantbruksuniversitet, det år angelägetatt inte ytterligareatt
minska universitetets basanslag. Universitetet, inte minst den skogsveten-
skapliga fakulteten, har snabbt lyckats bygga kompetens miljö- ochupp om
naturvård. Kommittén därför det är befogat finnaattanser statligatt annan
finansiering motsvarande bortfallet till ñljd skogsvårdsavgiftensav
avskaffande.

Kommittén föreslår vidare, vilket framgått kapitel 13 Riks-attav
skogstaxeringen får från det övrigaett universitetsanslaget separat
statsanslag. Kommittén har vidare föreslagit ståndortskarteringenatt skall
återupptas. Riksskogstaxeringen bör vidare enligt kommitténs uppfattning
användas för insamling miljöinfomiation. Skogsstyrelsen finansierarav
redan särskilda skogsskadeinventeringar.

För budgetåret 199293 uppgår den preliminära budgeten för Riks-
skogstaxeringen till 20,9 miljoner kronor och institutionens budget till 22
miljoner kronor. Institutionen har fakultetens kollegienåmnd tilldelatsav
16,6 miljoner kronor. Kostnaden för ståndortskarteringar kan uppskattas
till 5-6 miljoner kronor år. Kostnaderna för insamling miljöin-per av
formation bedöms årligen kosta miljoner1-3 kronor år. Riksskogstaxe-per
ringen behöver således årligt anslagett 26-30 miljoner kronor räknatom
i 1992 års penningvärde.

Utgående från beräknat statsanslag för budgetåret 199293 och vad som
har föreslagits blir för 199394 dennu del skogsvetenskapligaav

fakultetens budget direkt finansieras med statsmedelsom 234 miljoner
kronor och för budgetåret 199798 274 miljoner kronor. Riksskogstaxe-
ringens budget för 199394 föreslås tilluppgå 28 miljoner kronor.

Även övrig skogsanknuten forskning är angelägen förstärka.att
Kommittén tänker här i första hand forskningpå finanseras via Skogs-som
och jordbrukets forskningsråd, Skogsstyrelsen och NUTEK. Omvandlingen

del löntagarfondemas medel tillav forskningsfonden av erbjuder hären
finansieringsmöjlighet. Ett forskningsområdeen ligger väl i linje medsom

regeringens önskan stärka Sveriges internationellaatt konkurrenskraft är
sektorsövergripande och tvärvetenskaplig forskning hela skogsnåring-om

Viktiga projekt inom detta område är ekonomisk,en. teknisk och biologisk
forskning sambanden mellan marknad och produktionom mellansamt
virkesförbrukning och skogsbrukande. SJFR har med tänkt finansieringen
från löntagarfondsmedel föreslagit biologiskt teknisktett inriktat-
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förkostnadenårliga15 programmetår. Denunder 10forskningsprogram -
förstaunder de tio årenmiljoner kronortill 150beräknatshar varav ca

skogsområdet.inomliggermiljoner kronor100
centralaforskningensanförtstidigare harvadbakgnmdMot omav som

ambitioner ärskogspolitiskakommitténsförverkligandetbetydelse för av
fårskogsforskningtillämpadföranslagSkogsstyrelsensdet viktigt att

Kommitténavskaffande.skogsvårdsavgiftensefterfinansieringfortsatt
viktigt199394. Ettbudgetåretkronormiljoneranslag 20föreslår ett om

rationelltårunder åruppmärksammatsharforskningsområde senaresom
anslagföreslårKommitténmarkägare.enskildaför privata, ettföretagande

forsknings-finansieradekollektivtpågåendetill detkronormiljoner3om
Privatskogsbruk.programmet

gymnasialadenutvärderinggjort någonhar inteKommittén av
utvärderingaktuellintefinns någonutbildningen. Detskogsinriktade arman
målinriktaddet angelägetKommitténutbildning. attdenna enanserom

skogsinriktadegymnasialadengörs ut-med detöversyn snaraste av
ochomfattningutbildningensnödvändigtbildningen. Det är att anpassa

bantningönskemål.arbetsmarknadens Genomden framtidainnehåll till en
tillstatsmedel inbesparaskan troligenutbildningenanpassningoch av

områden.angelägnaandra
anslagsram,kommitténföreslårpenningvärde motiRäknat 1992 års en

199394 påutbildning budgetåretochforskningbakgrund, förovanstående
forsknings-ytterligarekandennaUtövermiljoner kronor.422,7 summa

löntagarfondema.medel frånmedfinansieraskommasatsningar att

Ekonomiska styrmedel14.3.4

ekonomsikaförföreslagit anslagkommitténframgårkapitel 12Av att
sedanvilka199394för budgetåretmiljoner kronorstyrmedel 50,3om

199798 1992 årsbudgetåretmiljoner kronortillsuccessivt ökar 111,3
följande sätt:fördelar sig påför statsbidragenAnslagenpenningvärde.

Ädellövskogsbruk skogsbilvâgaroch planeringkronormiljoner15,8 av
myndig-bedrivsvägnätsplanering idag påmiljoner kronor. Den10 som

ochföreslås beståmiljoner kronormed budget 2,4hetsanslaget omen
myndig-påmyndighetsanslaget. Denviafortsättningen finansierasiäven

tillomvandladföreslås bliförsöksverksamhetenfinansieradehetsanslaget
föreslås förskogsmarkskalkningtillkalkning. anslagför Ibidragsanslagett

50tillsuccessivt ökarvilketmiljoner kronor199394 15budgetåret
ochavtalcivilrättsligaför199798. I anslagbudgetåretmiljoner kronor

miljoner9,5föreslåsljällnära skogeninkl. denintrångsersåttningar
miljoner kronortill 35,5successivt ökat199394 vilketbudgetåretkronor

199220032004kronor budgetåretmiljoner199798 och 67budgetåret
penningvärde.års
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14.3.5 Reservatavsättningar

framhållits åtgärder förSom tidigare måste naturvårdshånsyn ses
Riksdagen miljöpolitiska beslut innebär bl.a.1991 måletsammantagna. att

bör slå vakt den biologiska mångfalden och nyttjaatt attvara om
långsiktigt hållbart Kommittén har föreslagitpå sätt.ettnaturresursema ett

miljömål bl.a. påverkat den ñreslagna utformningen lagstiftningen.som av
Vidare har vikt lagts vid utbildning och rådgivning bl.a.stor natur-om
vårdshänsyn.

viktigaste medlet för i strikt mening bevaraDet mångfaldatt artemas
reservatavsättningar. det föreslagnaär För uppnå miljömålet krävsatt

därtill varsamhet vid bedrivande skogsbruk och skydd värdefullaav av
biotoper. naturvårdslagen har därför införts bestämmelserI biotops-om
kydd. har regeringensNaturvårdsverket uppdrag i samarbete medatt

utforma konkretSkogsstyrelsen förslag vilka biotoper skallett om som
omfattas biotopskyddet. Kommittén har framgått kapitel 12av som av
föreslagit anslag för civilrättsliga avtal skogsvård eller intrångser-ett om
sättningar med unikainom områden biotoper.

beräkning, där hänsyn har tagits till detEn över landet varierande
behovet reservatavsåttningar och varierande priser skogsmark,på visarav

utgift miljarderpå total 8,4 kronor i penningvärde för1992 års atten om
det i kapitel målet total reservatavsåttning dennå 8 uppsatta om en av pro-

duktiva skogsarealen 5%. Fördelatpå över innebär detta30 år en
genomsnittlig årlig utgift miljoner kronor280 1992 års penningvârde.om

kanDet jämñras med nuvarande anslag fir inköp mark 140av om
miljoner kronor miljonerår, 126 kronor har uppskattatsper varav avse
skogsmark.

14.3.6 Summering

De sammanlagda utgifterna för det kommittén föreslagna medelspaketetav
fir de skogspolitiskauppnå målen framgår tabell 14.8. Iatt uppsatta ettav
följande avsnitt redovisas kommitténs förslag till hur dessa utgifter skall
finansieras.

till framtida14.4 Förslag finansiering

De föreslagna utgifterna miljoner kronor för1013 budgetåret 199394om
kan jämföras med anslagen fir budgetåret 199293 vilka enligt avsnitt 14.2
kan beräknas uppgå till l0l5,1 miljoner kronor. skogsvårdsav-Genom
giftens avskaffande bortfaller finansiering 256,5 miljoner kronoren om
budgetåret 199394. Vid i övrigt oförändrade förutsättningar finns således
finansiering via statsbudgeten för 758,6 miljoner kronor, varförca ny
finansiering krävs 254,4 miljoner kronor. ñnans-Merparten dettaav av
ieringsbehov är förosakat föreslaget ökade milj öambitioner tabellseav om

Regeringen har låtit förstå14.9. verksamhet finansierats medatt som
medel från skogsvårdsavgiften och har naturvårdsanknytning kansom
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Tabell 14.8. Sammanställning utgifter till följd kommitténsav av
medelspaket, budgetåren 199394-199798 i 1992 års
penningvärde.

Område 199394 199495 199596 199697 199798
miljoner kronor

Myndighets-
uppgifter 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0
Forskning 0.
utbildning 262,7 372,6 382,6 392,6 402,6
Gymnasial
utbildning 60 60 60 60 60
Ekonomiska
styrmedel 50,3 65,6 80,8 96,0 111,3
Naturreservat 280,0 280,0 280,0 280,0 280.0

SUMMA l013,0 1038,6 1063,4 1088,7 1114,0

komma finansieras på sätt 199192:60.prop. Enligt tabellatt 14.2annat
det sigrör minst miljoner kronor80 vilka framför allt berör skogs-om

vårdsorganisationens verksamhetsområde.
Det kan nämnas de skatter skogsbruket betalar virkesför-påatt som

säljningama kan beräknas uppgå till i genomsnitt 1200-1800 miljonergrovt
kronor Beräkningen harår. skett utgående från redovisad vinst efterper en
återvâxtåtgårder, underhåll, avskrivningar och bokslutsdispositioner om
000-6 miljoner4 000 kronor beskattningenår. Om uppgår till %30per

blir skatten den här redovisade. Utöver skatten redovisadpå vinst betalar
skogsbruket rad andra skatter såsom löneskatt,energiskatter, miljöav-en
gifter och tâktavgifter bilagase 15. uppskattningEn vid handen attger
skogsnäringen i bilskattemedel drivmedelsskatt, bensinskatt och fordons-
skatt avseende enbart enskilda betalarvägnätet 200 miljoner kronor.ca
Kilometerskatten har exkluderats från uppskattningen eftersom den
föreslagits bli avskaffad. Exempel på andra skatter fastighetsskatt,är arvs-
och gåvoskatt mervärdeskatt.samt

Skogsvårdsorganisationens myndighetsuppgifter föreslås få bud-en
på omkring miljoner260,0 kronor budgetåret 199394 1992getram års

priser. Anslagsramen för budgetåret 199293 tilluppgår 310,1 miljoner
kronor, 81,9 miljoner kronor finansieras medel från skogs-varav ca av
vårdsavgiften. Omkring 40 miljoner kronor dessa medel kan hasägasav
naturvårdsanknytning vilket väl det krav ytterligarepåmotsvarar
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föreslagna budgetenfinansiering miljoner kronor den41,4 gerom som
finansiering detta belopp skerupphov till. Kommittén föreslår att av

miljöarbete Miljö-omfördelning från anslaget Bidrag till ochpågenom en
huvudtitel. omfördelning kannaturresursdepartementets Genom en
inom skogsbruket ske vilket kan leda tillförebyggande rniljöinsatser

framtida kostnadsbesparingar.
utbildning gymnasieut-Budgetramen 199293 för forskning, högre och

riksskogstaxeringen inkl.bildning med skogsanknytning uppskattas,samt
skogsvård och skogsrelaterad biobrånsleforskning,anslaget Främjande av

avskaffandemiljoner kronor. Till följd skogsvårdsavgiftenstill 436,5ca av
bortfaller finansiering motsvarande 35,6 miljoner kronor.

skogsvetenskapliga fakulteten för detta bortfallkompenseraFör att
omfördelning inom Sveriges lantbruksuniversitetföreslår kommittén en

lantbruksvetenskapliga till skogsvetenskapliga fakultetenfrån på 10
miljoner 199394. Omfördelningen föreslås successivtkronor budgetåret

öka till 50 miljoner kronor.under fem årsperioden
Riksskogstaxeringen föreslås bli finansierad dels skogsveten-attgenom

skapliga fakultetens budget minskas med 16,1 miljoner kronor, dels genom
kronor från anslaget naturvårds-omfördelning 11,8 miljoner Statensen av

medel till miljöövervakning Miljö- och naturresursdepartementetsverk på
huvudtitel. inventeringar Riksskogstaxeringen genomförDe är ettsom
viktigt beslutsunderlag bl.a. för flera myndigheter, inte minst Statens

milj öbevakningnaturvårdsverk. fortlöpande bl Riksskogstaxe-En genom a..
ringens försorg verkar förebyggande vilket kan medföra framtida
kostnadsbesparingar.

finansiera de föreslagna anslagen till tillämpad skogsforskningFör att att
miljoner kronor och Forskningsprogram Privatskogsbruk20 3,4

omfördelningmiljoner kronor föreslås 23,4 miljoner kronor frånaven
kollektivforskninganslag till rörande skogstrådsförädling ochstatens

bidrag till forskningskogsteknik. Det innebär denna upphörstatensatt
Skogsvårdsavgiftens avskaffande näringenhelt. gör bör kunna detatt ta

ekonomiska och själv finansiera denna.ansvaret
medYtterligare finansiering angelägen forskning kan komma skeattav

medel från den forskningsfond skall bildas med medel från löntagar-som
fonderna.

översiktligAnslaget till de statliga bidragen till skogsbruket och
skogsinventering under budgetåret 199293 till 142,5uppgårm.m. ca
miljoner kronor exkl. tidigare bidrag till skogsbilvågar.beslutade
Skogsvårdsavgiftens avskaffande innebär finansieringen dessa bidragatt av
och den översiktliga skogsinventeringen i fullständigtstort settav
bortfaller. Regeringen har dock framgått låtit förstå verksamhetattsom

finansieras medel från skogsvårdsavgiften ochmed har natur-som som
Ädellövskogs-vårdsanknytning kan komma finansieras på sätt.att annat

bidraget sådant exempel tabell 14.2 tidigare framgåttär se Somett
föreslår kommittén försöksverksamheten med skogskalkning ingåratt som
i myndighetsanslaget till speciellt anslag för skogskalkning.görs ettom

budgetåret 199293 anslaget till miljoner kronor. VidareUnder uppgår 9,6
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kommitténföreslår 5,4 miljoner kronor finansieras med medel frånatt
koldioxidavgiften. Sammantaget innebär kommitténs förslag anslagsramen
för ekonomiska styrmedel under budgetåret 199394 50,3 miljonerom
kronor priser1992 års vilket till följd ökad skogsmarkskalkning ochav
den successiva utbyggnaden biotopskyddet ökar till miljoner111,3av
kronor budgetåret 199798.

Kommittén föreslår statsbidragen till ädellövskogsbruket finansierasatt
omfördelning från anslaget Landskapsvårdande åtgärder undergenom en

fjortonde huvudtiteln 15 miljoner kronor. Bevarande och utvecklandet
ädellövskogama är värde för landskapsbilden. Planeringav av av

skogsvägar miljoner kronor10 föreslås bli finansierad med marginellen
del de bilskattemodel skogsbruket betalar. föreslagnaDet anslagetav som
till civilrättsli intrångsersättningaravtal och för bevara unika biotoperattga
föreslås i enlighet med riksdags- och regeringsuttalanden bli finansierat
med medel från den regeringen aviserade försäljningen Domän AB.av av
Försäljningen kommer troligen inbringa några tiotals miljarderatt
kronor. successivtDet ökade bidraget till skogsmarkskalkning bör
finansieras med inkomster från koldioxidavgiftema.

Kommittén har ambitiöst mål för ökad reservatavsättning.satt ettupp
De budgeterade utgifterna för budgetåret 199394 uppskattas till 280
miljoner kronor. budgetåretFör 199293 har miljoner126 kronorca
anslagits för inköp skogsmark. Kommittén föreslår också i enlighet medav
riksdags- och regeringsuttalanden de ökade inköpen skogsmarkatt av
finansieras biotopskyddet,på sätt dvs. med inkomster från densamma som
aviserade försäljningen Domän AB.av

Sammantaget innebär det redovisade förslagen, utgående från budgeten
199293 och finansieringen från skogsvårdsavgiften upphör, 254,4att att
miljoner kronor finansierasmåste på sätt budgetåret 199394.annat
Beloppet ökar successivt till 355,4 miljoner kronor budgetåret 199798.

framgåttSom kommitténs förslagär miljoner160,8 kronor budgetåretatt
199394 186,8:miljot.er kronor 199798 finansieras med medel från för-
säljningen Domän AB. Omfördelningar inom statsbudgetensav ram
föreslås finansiera återstoden beloppet tabellse 14.10.av
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Tabell Sammanställning förslag14.10. till olika ñnansieringskälloröver
budgetåren 199394 och 199798, prisnivå,1992 års miljoner kronor.

Finansiering 199394 199798

Befintlig finansiering 758,6 758,6

till tillkommandeFörslag ñnasiering
Medel från försäljningen Domän AB 160,8 186,80 av
Omfördelning0
från anslaget bidrag till miljöarbetet 41,4 41,4
från anslaget naturvårsverkStatens
rrüljöövervakning 11,8 11,8
från anslaget för Landskapsvârd. 15,0åtg. 15,0
inom Sveriges lantbruksuniversitet 10 50
Bilskattemedel0 10 10
Koldioxidavgifter 5,40 Ål

SUMMA 254,4 355,4
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15 Specialmotivering

Kommitténs förslag till ändringar i skogsvårdslagen innebär bl.a. vissaatt
bestämmelser i nuvarande lag slopas samtidigt bestämmelsersom nya
tillkommer. Dessutom överförs ädellövskogslagens regler till skogsvårdsla-

Med hänsyn till dessa ändringar kommittén det lämpligtärgen. attanser
lagen paragrafmdelning.att Detta motiveras också det nyligenge ny attav

har införts flera bestämmelser, bl.a. 19 §§, lämpligen börnya a e som-
få särskild numrering. En sådan numrering får emellertid till följdny att
hänvisningar till olika bestämmelser måste omarbetas. Vi har beaktat detta
i utformningen de bestämmelserna kommenterar det inteav nya men
ytterligare i specialmotiveringen för de enskilda paragrafema. Däremot har
vi inte beaktat de fall den ändrade paragrafindelningen får konsekvenser
i lagstiftning. Dessutom har vi såvitt frågan miljökonse-arman avser om
kvensbeskrivningar i avsnitt 10.4.2 föreslagit någon lagändring inteatt
skall genomföras. Vi har ändå beskrivit hur regler kan utnya se om
sådana skall införas. I det fallet har vi dock inte utformat någon tilltextny
lagstiftning. Kommittén har även pekat på vidgat sektorsansvaratt förett
skogsvårdsmyndigheten bör leda till uppgifter rörandeatt naturvård som

åvilar länsstyrelsen bör överflyttas till skogsvårdsmyndigheten.nu
Kommittén har dock med hänsyn till den knappa tiden frånavstått iatt
förslaget till lagtext utforma bestämmelser i dessa delar.nya

15.1 Förslag till lag ändring i skogsvårds-om

lagen 1979:429

Allmänna bestämmelser

1 §

bestämmelsenI sammanfattas, liksom tidigare, de övergripande skogspoli-
tiska målen. I avsnitt beskrivs7.1 utformningen särskilt miljömålett ettav
för skogsbruket. Miljömålet jämställs med produktionsmålet och paragra-
fen är ändrad i enlighet härmed. De särskilda begreppen beskrivs närmare
i avsnitt 10.3.1.
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2§

ihärtill redovisasstycket tagits bort. Skälenparagraf har andradennaI
delvismark ligger helt ellerKonsekvensen bliravsnitt 10.3.1. att som

uppfyller kravenskogsmark den i övrigtoutnyttjad är att omanse som
skogi sin skyldighet anläggabestämmelsen. medförenligt Det atttur en

mark med hänsynuppfyllda. sådankriterierna i 5 § är Ommarkenpå om
böreller rennäringens intressen intekulturmiljövårdensnaturvårdens,till

stycke iinförandevirkesproduktion,utnyttjas för ett nyttgenom avges
från skyldigheten anlägga skogmeddela undantagmöjlighet5 § attatten

övrigt oförändrad.intressen. är itill nämnda 2 §med hänsyn nu

5§

skyldigheten anlägga skog påförsta stycke harparagrafens 3I att ny
för markentill del bestårgles eller såskogsmark skogen är så stor avom

tillväxtlägre än den ärträdslag dess tillväxt är avsevärtolämpligt att som
i avsnitt innebär ihärtill redovisas l0.3.2. Detagits bort. Skälenmöjlig

effekter viktigaden har haft negativabestämmelsen slopas då påkorthet att
skogsområden omfattas bestämmelsenåterståendenaturvärden. De avsom

i omfattning höga naturvärden. Förnuvarande utformning hari dess stor
skogmed regeldet därför räckaresterande fall bör attanger nyen som

uppenbart otillfredställande. Nivånskogstillståndet ärskall anläggas om
för förstainträda bör ligga något lägre än 5 §bestämmelsen skalldennär

också i avsnittväxande skog. Someftersom denstycket 1 angesavser
med innebörd skyldighetentredje stycke tillagtshar ilO.3.2 attett nytt

särskildaanlägga skog bortfallerenligt första stycket 2. och att ny om
ochtill naturvårdens, kulturrniljövårdenshänsynförhållanden föreligger

hittills harsärskilda förhållandenintressen.rennäringens De angettssom
skall skogsmark bör bl.a.mark inteför outnyttjadi 2 § att anses som

stycke. viktigt område därenligt detta Ettkunna undantagsskäl nyavara
skogliga impedimenten.är deundantagsregeln bör tillämpas

återväxtskyldigheten skall, vifrånMöjligheten till undantag angettsom
outnyttjad,omfatta mark liggermotiveringen,i den allmänna även som

fribl.a. kunna lämnas förjordbruksmark. skalldvs. främst nedlagd Denna
biologiska mångfalden.denutveckling detom gynnar

inte förstaundantagsregeln i tredje stycketframgår omfattarSom
medgespunkt bör i särskilda fall kunnafrån dennastycket Undantag

denskogsvårdsstyrelsen enligt 9direkt av

6§

och oförändrad. den allmännatidigare 7 § är IBestämmelsen motsvarar
föryngringsmetoderunder rubrikenmotiveringen i avsnitt 10.3.2 anger

utsträckning hittills böri ännaturlig föryngring störrekommittén att
kvalitetsskogsbruk. innebärinsatser för Detfor möjliggöraatt engynnas

uttalandenoch skärmföryngring. Dessasatsning skämiställningarökad
kompletteras.föreskrifterna behöverföranleder dock endast att
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motiveringenvi har i den allmänna bör i föreskrifternaSom angett
möjlighet till ñryngringstider i dag.också införas längre änen

7§

tidigare och i oförändrad.Bestämmelsen 8 § är sak Vi harmotsvarar
kommenterat frågan skogsodlingsmaterial i den allmännanämnare om

motiveringen i avsnitt under rubriken töryngringsmetoder i10.3.2 samt
avsnitt miljökonsekvensbeskrivningar.10.4 angående

3 §

Bestämmelsen tidigare 10 och i sak oñrändrad.§ ärmotsvarar

9 §

Bestämmelsen i princip nuvarande Som under11motsvarar angetts
5 § bör skogsvårdstyrelsen med stöd denna bestämmelse kunna medgeav
undantag i särskilda fall från 5 första stycket§

l0§

ÄndringamanuvarandeBestämmelsen ersätter ransoneringsregeln i 14
motiveras i avsnitt förstanämnare 10.3.3. I stycket slopas högsta och lägsta
slutavverkningsareal brukningsenheter underpå hektar. andra1.000 I
stycket behålls högsta tillåten slutavverkningsareal för brukningsenheteren

ochpå 1.000 hektar däröver. Däremot har lägsta tillåtna slutavverknings-
tagitsareal bort även för sådana brukningsenheter.

§ll

Bestämmelsen nuvarande 15motsvarar

12 §

Bestämmelsen i princip nuvarande 16motsvarar

13 §

Bestämmelsen i nuvarande lag. paragrafen införs17 § I tvåmotsvarar nya
punkter, dels vilken skyldighet3 för skogsmarkens ägare attgenom en
även underrätta skogsvårdsstyrelsen hyggesplöjning skall ägaom som rum
på hans mark införs dels vari markägaren4 åläggs anmäla densamt att
naturvårdshänsyn han i samband med avverkning marken.påatt taavser
Ändringama motiveras i avsnitt l0.3.3. För närvarande skall markägaren
enligt naturvårdsförordningen23 § till länsstyrelsen anmäla hanom avser

använda hyggesplöjning i skogsbruket. anmälningsskyldighetDennaatt
skall istället ske till skogsvårdsstyrelsen i vidgatenlighet med ettnu
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sektorsansvar för den myndigheten. Länsstyrelsen bör dock iäven
fortsättningen underrättas de gjorda anmälningarna då de kan betraktasom

samrådsskyldiga arbetsföretag enligt 20 § naturvårdslagen. Skyldig-som
heten redovisa vad hans göra fir tillgodoseatt naturvårdensatt attavser
intressen i samband med avverkning införs med bestämmelserna i 17 §
nuvarande 19 b förebild.§ De syftar både till uppmärksammaattsom
markägaren hanspå skyldighet hänsyn till viktiga naturvärden ochatt ta

honom i dessa frågor skogsvårdsstyrelsen effektivtsamt attengagera ettge
instrument markägaren råd eventuellt ytterligareatt naturvårdsåt-ge om
gärder.

14 §

Paragrafen nuvarande 18 och§ är oförändrad.motsvarar

15 och 16 §§

Paragrafema nuvarande 19 § och De19 oförändrademotsvarar är tilla
sitt innehåll.

17 §

Paragrafen b19 Sista stycket slopasmotsvarar obehövlig eftersomsom
skyldigheten slutawerka skog för uppnå jämnatt åldersfördelningatt en

brukningsenhetenpå har slopats i 10

18 och 19 §§

Paragrafema 19 och§ 19 d De oförändrademotsvarar är till sittc
innehåll.

20 §

Paragrafen i princip 19motsvarar e

21 §

Bestämmelsen iär skogsvårdslagen oförändradmotsvararny men nuvaran-
de i2 § ädellövskogslagen. Motiven till denna till22 förs27 §§att samt
över till skogsvårdslagen finns angivna i avsnitt 10.4.

22 och 23 §

Paragraferna i princip 3 och 4 ädellövskogslagen.motsvarar
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24§

Bestämmelsen i princip 5 § ädellövskogslagen.motsvarar I andra stycket
det är skogsvårdsstyrelsenatt får medge undantag från förstaanges som

stycket i stället enligt bestämmelsenuvarande i ädellövskogslagensom
länsstyrelsen. En bestämmelse bör införas i skogsvårdsñrordningen attom
underrättelse bör lämnas till länsstyrelsen då undantag medgetts enligt
bestämmelsen då åtgärd varigenom beståndets egenskap ädellövskogav
förloras kan betraktas samrådspliktigt arbetsföretag enligt 20 §som natur-
vårdslagen.

25 §

Paragrafen 6 § ädellövskoglagen.motsvarar

26 §

Paragrafen i princip 7 ädellövskogslagen.§motsvarar

27 §

Paragrafen 8 § ädellövskogslagen.motsvarar

28 §

Paragrafen 20 § i nuvarandemotsvarar skogsvårdslag.

29 §

övervägandenParagrafen har sin motsvarigheti nuvarande 21 angående
ändringar finns i avsnitt 10.3.6. förstaI stycket tilläggs föreskrifteratt
enligt bestämmelsen kanäven omfatta skogliga impediment träd. Vadsamt
gäller träd pekar vi i den allmäna motiveringen viktenpå attav spara
gamla träd och det inom för markägarensatt normala naturvårds-ramen
hänsyn bör finnas för minstutrymme tio gamlaatt träd hektar.spara per
Dessa bör minst ha diameter på 30 centimeter på höjd 1,3en meteren av
över marken. Om så träd inte finns beståndetstora på bör så trädstora

möjligt I tredje stycke definierasettsom nytt begreppet skogligasparas.
impediment. I de allmänna övervägandena i avsnitt 10.3.l attanges
trakthyggesbruk bör undvikas skogligapå impediment. Det innebär, vilket
också i avsnitt 8.4.1 slutavverkningsåtgärder,att röjning ochanges gallring
bör undvikas. Inte heller bör produktionshöjande åtgärder såsom dikning,
gödsling eller skogsodling med främmande trädslag företas på dessa
marker. Endast åtgärder inte förändrar den naturliga karaktären hossom
de skogliga impedimenten bör förekomma. Exempel dettapå kan vara
plockhuggningar.
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30 §

nuvarande 21Paragrafen motsvarar a

31 §

Ändringen stycketi förstai bmotsvarighet 21har sinParagrafen
Över-skogsbruksplan slopas.innehaskyldigheteninnebär attatt en

Istället införsi kapitelfinns främst 12.ändringangående dennavâganden
sådanbrukningsenheten. Entillstånd påskogensredovisaskyldighet atten

utveck-skogensproduktionsfömiågamarkensinnefattarredovisning samt
trädsammansåttning och täthet.lingsstadium,

till 35 §§32

tillnuvarande 25 §§.i princip 22Paragrafema motsvarar

36 §

har formuleratsnuvarande 26 §i principParagrafen motsvarar ommen
gällande praxis.enligt

37§

Ändringamaansvarsbeståmmelse inuvarande 27Paragrafen motsvarar
stycket införsandraredaktionell karaktär. Ihuvudsakiär nyttenav

Tredjeoförändrad.ådellövskogslagen i principstraffbestämmelsen från
medoch kompletterasandra styckenuvarandestycket motsvarar en

första stycket.hänvisning till

38 till 40 §§

tillnuvarande 28 30 §§.Paragrafema motsvarar

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande och

kraft den januari 1994. Någraföreslås träda i 1Samtliga lagândringar
fall. Omnödvändiga iÖvergångsbestämmelser inte änärsärskilda ettmer

den juliavverkningsanmålan enligt § före l13ingettmarkägare enen
skyldighanslutbehandlats börärende inteoch detta att1993 vara

förhan göraredovisning vadmedanmälan attkomplettera attav avseren
avverkning.samband medintressen inaturvårdenstillgodose
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15.2 Förslag ändring itill lag naturvårds-om

lagen 1964:822

26§

Ändringen innebär fjärde tilläggs.stycke Innebörden dettaatt ett nytt av
Ändringentillägg har närmare kommenterats i avsnitt 10.3.6. får betydelse

för alla fall där pågående markanvändning försvårasavsevärt grundpå av
föreskrift eller förbud meddelas enligt de bestämmelser isom som anges
26 således inte endast skogsmark.på

27§

Ändringen är endast konsekvensändring grund ändringen ipå 26en av
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Reservationer och särskilda yttranden

Gemensam reservation och särskilt yttrande av
ledamöterna Sinikka Bohlin, Jan Fransson, Leif
Marklund och Lisbeth Staaf-Igelström sakkunnigasamt
Roger Gerdin, Claes Hellgren och Arne Johansson.

Svensk skogspolitiki internationellt perspektiv-ett

Svenskt skogsbruk med sin inriktning på uthålligt, aktivt skogsbrukett har
varit internationellt föredöme. Vårt skogsbrukett intetår på jordens eller
framtida generationers tillvara förnybarutan tar Detresurser en resurs.
bidrar till bättre miljö globalt och regionalt växande skog ochen genom

rad nyttiga produkter kanatt baseras på förnybaragenom råvaror. Enen
hållbar utveckling i Brundtland-kommissionens anda byggamåste på en
ökad användning förnybara råvaror och växter och djur skyddas.attav

Avgörande för Sverige har betraktatsatt internationelltettsom
föredöme denär skogsvårdslagstiftning vi har och vår skogsvårdsorganisa-
tion. Det har borgat för skogsbruket har drivits uthålligtatt på sätt ochett

vi byggtatt virkesförråd. lagstiftningenett stort har stått väl iupp
samklang med vad allmänt, nationellt och internationellt, har uppfattassom

god skogsvård. skogsvårdsorganisationVår SVO har ocksåsom haft ett
unikt högt förtroende hos skogsågama.

Förutom skogsbrukets här redovisade positiva miljöpåverkan harovan
kunskaper dess negativa påverkan på hotade växters och djursom
livsmiljöer ökat. En anpassning skogsbruket år därför nödvändig för attav
slå vakt den biologiska mångfalden.om

Detta vi måste utgångspunkten när vi skall förändraanser vara
skogspolitiken för den även i framtiden skall kunnaatt utgöra ett
föredöme. Vi kan dock tyvärr konstatera kommittén flerapå områdenatt
vill få förändringar inte skäligtär motiverade. Det finns inget i desom
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avregleringomfattandemotiverargjortkommitténutvärderingar ensom
långtvisa hur såskogspolitiken äriskogsbruket. Det att sommannyaav
värdefullhög ochmed inriktningskogsbrukförena aktivtmöjligt kan ett

mångfald.biologiskbevarandevirkesproduktion med av

framtidSkogsnäringens

harskogspolitiska utredningartidigaredirektiven ochskillnad frånTill
Kommittén har tagitframtid.bild näringenspessimistiskkommittén aven

skapatframtidsbedömning ochkonjunkturläge i sindåligafasta dagenspå
virkesöverskott.fortsattbild stortettaven

framtidsbedöm-pessimistiskadelar inte dennaVi attutan ansersyn
svensk skogsnä-talar förantal faktorersigningen bör grunda på ett som

uthållig tillväxtförnybar Enråvara.Produktionen baseras påring. somen
produktionvärldsbefolkning hamåsteväxandekan försörja somenen

återanvändning. det perspekti-ökad Iochförnybara råvarorbaserar sig på
skallprodukter fortlöpande ersättaträbaseradeförtalar det attvet mesta
i huvudsakeller produkterfossilt materialbaseradeprodukter på som

fossil energianvändning.utnyttjandetillverkats med av
Östeuropa grundensikti lägger påplanekonomiernasammanbrottet för

konsumtionsökningvärldsekonomin ochtillväxt iför bättre avenen
tilli världen, med hänsynEfterfrågetillväxtenträbaserade produkter. tagen

europeiska marknaden ärutbudet denminskar påskogtillgångama, som
insiktsfullaenligt meninghuvudmarknad. Alla vårskogsindustrissvensk

1990-talet harredan i slutetvi ocksåenigabedömare är att avom
svenskfaktorer förtalar alla dessavirkesbrist i SammantagetEuropa.

skogsindustri.
ikommittén väljer bort delanmärkningsvärtDet är att samman-en en

alternativ,världen hai någonbild virkestillgångama attutantagen av
bilddenvirkesbrist isig Europa motsägerkvalitativ källa stödja på. Enatt

kommittén har. Vårskogarnade svenskalågt efterfrågetryck på somav
expansionförutsättningarna goda förobjektiva äruppfattning deär att en

realiseras frågaskall kunna ärskogsindustri. Om dettasvensk omenav
industri- ochkonkurrenskraft, delsutveckling ochföretagensdels enegen

utveckling.sådanskogspolitik understöjder ensom
för denskogsnäringens betydelseanalysdelar kommitténsVi av

fortsättningsvis spelaSkogen kommer ävenregionala balansen. att en
främst i derasförsörjning i skogslänen,fir sysselsättning ochväsentlig roll
regionerskogsbruk kommer vissakontinuerligtglesbygder. Utan attett
sysselsättningnäringslivupprätthållasvårigheterän större ettatt som ger

målsättningsparagrafenambitioner iunderlag för service. Trotsoch att
miljöhänsyn,virkespoduktion med god ochvärdefullförena hög och natur-

medstridåterverkningar kommitténs förslag. Ifått påhar detta inte några
balansenför den regionalaskogsnäringens betydelsesin analys avegen
SVLparagrafer i skogsvårdslagenkommittén slopande deföreslår av

Även bidragenbetydelse. de ekonomiskahaft regionalpolitisk somsom
Skogsindu-avskaffas.i Norrlands inland föreslåsriktats till skogsbruket

tillprissättningenförändraförändrat eller i begreppstrin har står att
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nackdel för Norrlands inland, har intedetta medmötts några förslagmen
från kommitténs sida.

helaLåt Sverige leva är endast möjligt med livskraftig skogsnä-en
ring. skogsbrukUtan och sågverk blir Norrlands inland avfolkat. Turism
kan aldrig bli något än komplement för kommunerna i inlandet.annat ett
Kommittén har inga förslag uttryck för förståelse för dennasom ger en
skogsbrukets regionalpolitiska betydelse. Vi återkommer längre fram med
förslag regionalpolitiken.om

finnsDet ingen insikt den positiva koppling finns mellanom som
skogsnäringen och branscher,andra bland s.k. high-tech-industri.annat
Skogsnäringen har varit basen för utvecklingen framför allt avanceradeav

för processöverxalcning, effektiv miljörcningstyrsystem och energian-
vändning utvecklandet effektiva Betydelsen församt transportsystem.av
samhällsekonomin utanförgår den branschen och motiverar ökadegna
satsning forskning ochpå utveckling för svensk skogsindsutri. Inte minst

detär viktigt med forskning vidareförâdlar produkterna förän attsom mer
kompensera höga råvarupriser.våra Det är också angeläget hittaatt nya
användningsområden för bättre tillvara den förnybara skogenatt ta resurs
utgör. Det viktär avsätts för förverkliga de förslagstor att attav reurser
Lennart Schotte lade fram i utredningen Kunskap för konkurrenskraft
Ds 1991:62.

Vi kritiska tillär starkt kommittén bara summariskt behandlat denatt
viktiga frågan den växande virkestillgångens framtida användning.om
Såväl samhället näringen har för vår nyttjas.ett att naturresurssom ansvar

Utvärdering skogspolitikens mål och medelav

Direktiven för skogspolitiskaden kommitténs arbete uttryck för högger en
ambitionsnivå för framtidens skog och skogsbruk. Naturresursen skog i vid
bemärkelse iförväntas ökad utsträckning bidra till uppfylla radatt en
viktiga samhällsmål. Enligt vår uppfattning är kommitténs förslag i
huvudsak avvägdaväl när det gäller målen. Däremot intestämmer de
föreslagna medlen ambitionsnivånmed för målen, eller med de ut-
värderingar kommittén gjort.

Kommittén har haft uppgifti utvärdera de skogspolitiska mål ochatt
medel tillämpats efter 1979 års skogspolitiska beslut. Utvärderingensom
visar 1980-talets skogspolitik har varit framgångsrik.att Vi delar
kommitténs slutsatser vad gäller utvärderingen målen harav men
invändningar när gällerdet utvärderingen medlen. finnsDet ocksåav
medel och viktiga skogspolitiska insatser inte berörs i utvärderingen.som

Skogsvârdslagen

Kommitténs påståenden skogsvårdslagen kan ha påverkat viktigaatt
naturvärden negativt och den även kan ha utgjort hinder för kvali-att
tetsproduktion finns det inga hållbara belägg för. Lagen innehåller inga
regler hindrar kvalitetsproduktion. finnsDet inte heller reglernågrasom
i lagen ställer krav på schablonartat skogsbruk eller hindrarettsom som
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den enskilde skogsägaren värna viktiga naturvärden. kommittén harHuratt
dessakommit fram till sina slutsatser i frågor framgår inte betänkandet.av

logisktutvärderingen hade det varit undersöka inte kritikenI att motom
måluppfyllelse det gäller kvalitetsproduktionbristande när kan bero på att

lagen saknar regler i detta avseende.
anmärkningsvärt betydelsen tillkomnaDet är regler deatt sentav som

minimiawerkning och skogbruksplaner inte har Särskilturvärderats.om
förslagmed tanke det läggs dessa reglerpå utmönstraattatt senare ur

lagstiftningen.

Rådgivning och information

Utvärderingen rådgivning och information alltför knapphändigär för attav
riktig bild rådgivningens betydelse skogspolitiskt medel.ge en av som

rådgivningens betydelse för förmedla kunskapInget sägs attom om
skogsskötselmetoder, naturvård och arbetsmiljö eller rådgivningensom
betydelse för föra forskningsresultat. Inte heller har berörtatt ut man

för föraförlagsverksamhetens betydelse kunskap.att ut

Översiktlig skogsinventering

ÖSIKommittén konstaterar den översiktliga skogsinventeringen haratt
varit viktigt medel fir de skogspolitiskauppnå målenett att men anser
ändå det tveksamt inventeringenär haratt nyttan motsvaratom av
kostnaden. Det framgår inte vilka grunder denna slutsatspå är baserad.

Enligt uppfattning borde kommittén ha gjortvår ingåendeen mer
samhällsekonomisk bedömning den översiktliga skogsinventeringen,av
dvs. bedömt värdet samhällsnyttan och ställt det nedlagdamotav

Genomfördakostnader. utvärderingam visar aktiviteten i skogsvård ochatt
ÖSI.avverkning har väsentligtökat högst effekt Undersom en av senare

ÖSI-områdenahälften 1980-talet har awerkningama inom legatav ca
för privatskogama.40 % högre än genomsnittet utökadeDen satsning som

ÖSIgjordes med anledning virkesförsörjningsproblempå i mitten påav
1980-talet givit god utdelning. Kombinationseffektemahar insatta medelav
har betytt flera miljarder i förbättrad handelbalans och flera års-tusen
arbeten.

ÖSI-satsningenhar främjat förbättradVidare naturvårdhänsyn, delsen
viss del anslaget har tillanvänts naturvårdsinriktadeattgenom en av

skogsbruksplaner, dels inventeringsmaterialet har använtsattgenom som
underlag vid bedömning awerkningsanmälningar och andra direktaav mer

ÖSInaturvårdsinsatser. har gjort det praktiskt möjligt framställaatt
skogsbruksplaner omfattningi det inte finns motsvarighetnågonen som

ÖSI-materialettill tidigare. har också använts underlag försom sam-
hällsplanering, bl.a. för kommunernas Översiktsplaner. Inventeringsmate-
rialet har också förenklat och förbättrat fastighetstaxeringen.

ÖSI-verksamhetVid samhällsekonomisk bedömning 1980-taletsen av
får inte heller glömma bort materialet har användbarhet i olikaatt storman
sammanhang fortsättningenäven under 1990-talet och med vissav
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ajourhållning och eventuell komplettering eller revidering också bra biten
på 2000-talet. Exempelvis är det inte möjligt genomñraatt en om-

fattande skogsmarkskalkning tillgång till utförlig och heltäckandeutan
information den skog skall kalkas. Samma gäller informationenom som

tillgången på energirávara. Vägnätsplanering och planeringsunderlagom
för stödinsatser, särskilt den inlandssatsningentyp representerar,av som
är andra exempel.

Vi är för delvår övertygade efter systematisk bedömningattom man en
detpå sätt här kortfattat har beskrivits kommer fram till slutsatsensom att

ÖSIvärdet den information har erhållits tvekan harav utansom genom
den kostnad har lagtsmotsvarat ned inventeringen.påsom

4. Framtida skogspolitiska mål

Skogsnäringens betydelse för uppfylla de övergripande samhällsmålenatt
är mycket och allt större krav har ställts skogsnåringensstor på bidrag till

Ökadeuppfyllandet dessa mål. krav har lett till ambitionsnivån höjtsattav
vid varje översyn skogspolitiken. Vid varje tidigare omprövning har detav
förelegat bred politisk enighet.

Målen formulerats i detta betänkande är grundade helhetssynpåsom en
skogenpå förnybar i högre gradnaturresurs, än hittills börsom som

prägla nyttjandet skogen. Målen innebär ytterligare ambitionshöj-av en
ning, i synnerhet gäller det målen för miljön.

Precisering målen för markens nyttjandeav

Vad gäller målen i avsnittet markens nyttjande vi de börattom anser
utökas med preciseringar mål för tätortsnära skogar, skärgårdsskogarav
och sumpskogar. tätortsnäraFör skogar och skärgårdsskogar finns redan
underlag för preciseringar. När det gäller sumpskogar, bör Skogsstyrelsen

uppdrag utarbeta anvisningar för naturvårdsanpassadatt skötselges av
sumpskogama.

Vad gäller målen för markens nyttjande så är vi överens med kommittén
behovet ytterligare avsättningar för klara den biologiskaom attav

mångfalden, kan inte stödja förslaget efter trettio skallår 5 %attmen av
landets skogsmark, formi större områden, undantagna frånav vara
skogsbruk. Enligt uppfattningvår finns det inte underlag för dennagöraatt
precisering i nuläget. l avsnitt 7.1.4 konstaterar kommittén Om-att
fattningen den fredade arealen i landet blir beroende vilket skyddav av

vill uppnå och skydddet kan uppnås ansvarsfullt brukman ettsom genom
arealer utanför fredade områden. Vi vill fasta pâ detta uttalande ochav ta

avvakta dels hur biotopskyddet kommer utformas, tillämpas ochatt
efterlevas, dels hur hänsynen i övrigt till miljön kommer fungera. Viatt
vill också avvakta och i vilken utsträckning det möjligtär avsättaattse
statligt ägd mark och i vilken utsträckning frivilliga avsättningarsom
kommer göras. Det finns också inventeringsbehovatt för fåett att ett
fullständigt underlag.
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börlämpligt avstämning dåfem kan det göraEfter år att somvara en
andelunderlag fir slutlig ställning till hurbetydligt bättre storatt taettges

skogsbruk.undantas frånskogsmarksarealen börsomav
impedimenten vill vi understryka kommitténsBeträffande de skogliga

Vinaturliga karaktären dessa marker bör behållas.bedömning den påatt
förstärkas detför dessa marker behöver ochdärför skyddet attattanser

rekommendationen in-allmännainte räcker med den ettsom anges som
i avsnittet skogspolitiskaVi återkommer till denna frågariktningsmål. om

medel.

målen fir skogsproduktionenPrecisering av

skogsproduktionen och dess nyttjande har videt gäller målen förNär
Beträffande beståndsanläggning viinvändningar områden.på två attanser

ökadförslag längre föryngringstider ochkommittémajoritetens om
föryngring rimmar dåligt med kommitténsnaturliganvändning av

övergripande produktionsmålet skogsmarkensuttolkning det attav
nyttjas väl alla skogsmark där intevirkesproducerande förmåga bör på

hinder i Enligt uppfattning finns detnaturvårdshänsyn lägger vägen. vår
för förslagen. koppling mellan längreinte heller saklig grund Någon

användning naturlig föryngring och produktionföryngringstider, ökad av
inte. Kommittén har inte heller underbyggthögkvalitativt virke finnsav

hänvisa till forskningsresultat och beprövadsina förslag attgenom
hänvisa till de återväxttaxeringar harerfarenhet. Vi vill för delvår att som

självföryngringar ofta leder till glesa bestånd.genomñrts visar Denatt
hittills det gäller kvalitetsproduktion berorbristande måluppfyllelsen när

ñnns alltför Företagsekonomiska incitament för denfrämst på detatt svaga
enskilde skogsägaren vidta kvalitetsdanande åtgärder. Med det kortaatt
tidsperspektiv präglar marknadens styrning därñr politiskmåste ensom

kvalitetsproduktion kombineras med skogspolitiska medelprioritering av
in form.någon

Framtida skogsmlitiska medel

Svensk skogspolitik har varit framgångsrik tack lämpligt utformadevare
utvecklats tillmedel fortlöpande har och med hänsynanpassatssom

och kunskap. samlat, statligt skogsin-ändrade förutsättningar Ett stortny
nehav haft skogspolitisk roll när det gäller och skogsvård,har natur-en
friluftslivet och betydelse i regionalpolitiken. Skogsvårdsorganisatio-stor

med sitt förtroende hos skogsägama och sin lokala förankringharnen
kunnat ambitiös och framsynt skogspolitik.omsätta en

Enligt bestämda uppfattning ñnns det skäl behålla den nuvarandevår att
bredden i skogsvårdsorganisationen. Försäljning tjänster i uppdrags-av

skogspolitiskt medel, samtidigtverksamheten fungerar denettsom som
bidrar till bibehålla organisationens kompetens, lokala förankring ochatt

kontakt med Skogsägarna. Vi också det finns starkanära attanser
skogspolitiska skäl ñr fortsatt statligt i frö- och plantverk-ett engagemeng
samheten.
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Utbildningen verksamma skogsbruketde inom intar central platsav en
i den framtida skogspolitiken. Skall de skogligt verksamma klara att
identifiera skyddsvärda biotoper och naturvårdshänsyn i det dagligata
arbetet måste de utbildningha för det. därförDet är med vistor oro ser

denpå avveckling skogsarbetarkåren sker och de medersättsattav som
ofta skogligt okunniga Vientreprenörer. stöder därför förslaget om
certifikat för de yrkesverksamma skogsbruketi firbevis deett attsom
har erforderliga kunskaper.

Skogsbruk verksamhetär med hundraårigt perspektiv. Detetten
betyder skogen byter ägare 3-4 gånger mellan sådd och skörd,att oavsett

ägarbytet sker inom eller familjen. Perspektivet stället mycketutomom
krav solidaritet mellanpå generationer, den förstastora generationenatt

frivilligt avstår konsumtionsutrymme för tredje eller fjärde generationenatt
skall få det bättre. All erfarenhet visar omfördelningar mellanatt
generationer i detta perspektiv hamåste grundläggande lagstöd.ett
Marknadskraftema klarar inte hantera problem med långa tids-såatt
perspektiv. Det finns därför inga skäl avregleringatt tro att en av
skogsbruket skulle göra marknaden effektivare.

Ett skäl för lagstiftning kan det finns motsättningannat attvara en
mellan det samhällsekonomiskt och det privatekonomiskt optimala
beteendet. kanDet gälla effekter naturvärden även andraexterna som men
samhällsekonomiska aspekter.

Vi finnsdet uppenbara brister i utredningsmajoritetens förslagattanser
till skogspolitiska medel. Trots ambitionsnivåhöjning, framför allt nären
det gäller naturvårdsmålen, inte rimligen kan tillodosessom genom
marknadens styrning, föreslås inte de medel behövs för åstadkom-attsom

god måluppfyllelse. Sammantaget innebär kommitténs förslag tillma en
medel försvagadistället skogspolitik. Vi inte detta acceptabelten anser
med hänsyn till skogens roll för uppfylla denågra centralaatt mestav
samhällsmålen. Marknadens styrning och den politiska styrningen avgör
tillsammans skogsnäringens utveckling. I land Sverige därett som
skogsekosystemet täcker %60 landytan och där skogen har så storca av
betydelse för samhâllsmålcentrala det felmåste minska detattvara
demokratiska inflytandet skogensöver användning.

Vi är många punkter kritiska till kommitténs förslag till medel och
de behöver kompletteras och förstärkas. Den allvarligaste kritikenattanser

gäller förslaget till ändringar i skogsvårdslagen, den statligt finansierade
rådgivningens omfattning, kommitténs förslag vad gäller inventering och
planering avsaknaden föråtgärder den regionala balansen.samt av

Lagstiftning

Skogsvårdslagen har ända sedan 1903 varit skogspolitikens viktigaste
styrmedel. Vi det bör så även i fortsättningen och villattanser vara
särskilt betona lagens normbildande funktion. Kommitténs utvärdering
visar lagen till övervägande del fungerathar väl underatt 1980-talet och
bidragit till den skogspolitiska måluppfyllelsen. En däröversyn man
beaktar erfarenheterna lagens tillämpning, forskningsrön samtav nya
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ändrade krav och behov givetvis ändå befogad.är Enligt direktiven är det
angeläget eftersträva förenklingar. Vi instämmer i detta konstateraratt men
samtidigt skogsvårdslagens utformning ramlag innebär den inteatt attsom

särskiltär detaljerad. Förenklingama därför imåste utsträckningstor
i förordning,åstadkommas föreskrifter och tillämpningsrutiner.

anmärkningsvärt utredningen,Det är när lagt sina ñrslag, inteatt man
beaktat det faktum flera undersökningar har visat lagen har högatt att en

hos Skogsägarna.acceptans
Utvärderingen lagen och skogsägamas inställning till lagen gör attav

vi bedömer behovet ändringar förhållandevis begränsat. Viav som anser
också lagen med sin centrala funktion de grundläggande kravenatt att ange

samhället ställer skogsbruketpå bör avspegla balans mellan desom en
jämställda målen för produktion och miljö kommittén har föreslagit.som
Kommitténs förslag till de nedan kommenterade ändringarna i lagenav oss
rubbar denna balans. Vi också slopandet rad bestämmelserattanser av en

gäller skogsvård felaktigaden signalen godattsom ger normen om
skogsvård inte lika viktigär tidigare.som

har innebärDet inte möjligheterna förenkla lagensagts att attsom nu
inte skall tillvara. Vi kan för delvår ansluta till förslaget slopatas attoss
reglerna i nuvarande röjning9 § och gallring. dockDetta underom
förutsättning det i 6 tidigare föreskriftersägs § 7 § för vårdatt som om

plantskog utvecklas omfattatill första röjning syftar tillatt attav en som
säkerställa anläggningen bestånd. Vi vill dessutom föreslå denattav
nuvarande 35 § slopas. Det regleras i denna paragraf kan enligt vårsom
bedömning klaras reglering i lag.utan

Kommitténs förslag slopa 12 § och 13 vill vi däremot§ bestämtatt
awisa. slopa skyddet olämpliga awerkningar,Att i värsta fallmot som
resulterar i söndertrasade bestånd och för tidig avverkning ochmot av ung
växande skog rimmar dåligt med det övergripande målet skogsmarkenatt
skall nyttjas effektivt den uthålligtså god avkastning. Godatt ger en
överensstämmelse mellan mål och medel är tillräckligt skäl inteett att
slopa paragrafema. Däremot kan reglerna förenklas i såväl lagtext som
förordning och föreskrifter. Det bör också möjligt sammanföraattvara
reglerna till paragraf. lagtexten bör framgåAv avverkningatten som vare
sig främjar skogens utveckling eller inriktadär anläggningpå skogav ny
inte får företas. Vidare bör det ñnnas enkla regler alltför tidigmot
awerkning skog. reglerDessa bör dock utformas så deattav yngre ger
Skogsägarna handlingfrihetstörre än enligt gällande lagstifnting.nu

När det gäller bestämmelserna högsta slutawerkningsareal § 14om nu
gällande lag har inte utvärderingen visat på några nackdelar. Vi anser
därför det enklast, inte minst förär tillämpningen, behållaatt att nu
gällande bestämmelser istället för behålla bestämmelserna för storskogs-att
bruket kommittén föreslår.som

Kommitténs uttalande virkesförsöijningen i första hand bör överlåtasatt
till virkesmarknadens vill vi instämma Detta uttalande har gjortsparter

Ändåiäven anslutning till skogspolitiska beslut under l980-talet. har det
visat sig virkesförsöijningen vid vissa tillfällen inte har fungeratatt
tillfredsställande. Formuleringen förstamed i hand antyder också att
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politiska åtgärder inte kan uteslutas. Vi det viktigt spelreg-attanser ange
lerna redan från början. Därför bör regel utformas möjligtär atten som
använda vid akut virkesbrist. Alternativet är behålla gällande regler,att nu
i bägge fallen bör dock förändringar i skattelagstiftningen göras så att
virkesmarknaden fungerar bättre. vidareSe avsnitt 6..

Vad gäller förslaget till 13 tidigare§ 17 § vi det börattny anser
tillföras anmälningsskyldighet även för fingrenar och barr viduttag av

Ävenslutawerkning helträdsutnyttjande. detnär gäller kvävegödsling bör
anmälningsplikt övervägas i varje fall för mellersta och södra Sverige.

Beträffande förslaget i 13 § 3 anmälningsplikt fir hyggesplöjningp. om
vi det bör ändras till krav tillstånd.påattanser

Förslaget i 13 § 4 skyldighet underrätta de naturvårdshän-attp. om om
skall vid awerkning vi myckettas positivt. Det ärsyn som anser som

viktigt skyldigheten omfattar alla awerkningaratt med anmälningsplikt,
dvs. alla hyggen större än 0,5 ha.

Vår inställning är också det bör ñnnas lagfäst stöd för skogsmyn-att ett
digheten vid behov kräva miljökonsekvensbeskrivningar.att Vi har dock
inte tillräckligt underlag för närmare precisera konkret förslagatt ett om
hur det skulle inordnas i skogsvårdslagen.

Förslagen till ändringar hånsynsreglerna i 29 § tidigare 21 § kanav
vi ansluta till vi det behövs sanktionsbetämmelseratt tilloss men anser
paragrafen och det behövs kompletterande regleratt för hänsyn vid
byggandet skogsvägar och för awerkning impediment.på detIav
förstnämnda fallet bör tillstånd inte inte vägen kan inpassas iges om en
vägnätsplan. Villkor bör också kunna ställas vad gäller vägens utformning
och sträckning med hänsyn till miljön. När det gäller awerkning på
impediment bör tillståndsprövning införas fir möjlighet värna denatt attge
naturliga karaktären och hos impedimenten. Tillståndsplikten kan eventuellt
kompletteras med till fnrätt utsyning.

Ovan angivna kompletteringar lagstiftningen är konsekvens deav en av
målpreciseringar kommittén har ñreslagit i kapitelsom

Förslaget slopa kravet skogsbruksplanatt och ersätta den med ett
krav redovisningpå skogens tillstånd kan vi inte ansluta till. Enligtav oss
kommittén har skogsbruksplanema varit värdfulla instrument för att
behålla gällande ordning. De kommittén anförda skälen planernanu attav
är skogsägaransvar och inteett plan krävs för näringsverksamhetatt annan
är inte tillräckliga. Skogsägaransvaret blir inte mindre för det äratt
lagfäst och näringsverksamheter är svåra jämföra. Vi känneratt ex-
empelvis inte någon näringsverksamhet täcker %60annan uppemotsom

landytan med alla konsekvenser detta innebär. Det förav systemsom
planering och inventering kommittén förordar i avsnitt 13 ärsom
ytterligare skäl för i huvudsak behållaett nuvarandeatt ordning. Den
modell för inventeringar där föreslås och vi lämnar synpunktersom som

ipå avsnitt är praktisktett svårhanterlig och därmed orationell. Densenare
bedöms dessutom leda till produkt har begränsningar detnärstoraen som
gäller användningen.

Rådgivning och information
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i ñrsta hand skall välja skogspolitis-uppfattningenKommittén har att man
hos markägare och brukare skogsmar-ökar kunskapernaka medel avsom

lagstiftningutbildning skall i viss utsträckning ersättaken. Rådgivning och
skogspolitikens mål.medel fir nåattsom

samtidigt alternativaförslag till skogspolitik innebärKommitténs att
miljön ökar. vissoch kraven hänsyn till Iskötselmetoder förordas påatt

Skogsägarna i enlighet med sektorsansvaretutsträckning handlar det attom
för miljömålen skall Samtidigt förväntarskall anpassningar nås.göra att

skall efterfråga och bekostakommittén skogsägamasig spontantatt
sådant antagande andas väl mycketrådgivning möjliggör detta. Ettsom

optimism.
för delvis skogspolitska ambitioner behöverfå genomslagFör att nya

minskas.rådgivningen förstärkas än Dettaden bekostadestatenav snarare
efter skogspolitiskt beslut.särskilt grad inledningsvisgäller i hög ett
mindre schablonartade metoderefter få till ståndKommitténs strävan att

administrativa styrmedel borde logisktförslag slopa flera settsamt attom
rådgivning och denna i första handresulterat i förslag ökadha attom en

borde objektinriktad.vara
behovet rådgivningsinsatserGrundläggande för bedömningen ärav av

företag med skog och fler skogsägare. Fördet finns 250.000 ännuatt ca
genomslag för ändrad skogspolitik bör huvud-få snabbt och braatt ett en

möjligt med information ochdelen dessa skogsägare nåssnarastav
de högst ställda målen fir miljön krävsrådgivning. minst för nåInte att

betydande rådgivning och kunskapsuppbyggnad. Dessadet insatser av
genomföras skogsvårdsstyrelsemas initiativinsatser i huvudsak påmåste

statliga medel.och bekostas med

Inventering och planering

skogDiskussionen det framtida behovet data naturresursenav omom
krav behovsanalys. Kommitténfyller inte det elementära påmest en

ansvarsfördelning förförslag till inventeringsmodell medpresenterar ett ny
respektive icke objektsanknutna uppgifterfram objektsanknutnaatt ta om

nödvändiga analys. Detta först ha diskuteratskogen denna utan attutan
ÖSIs ochöversiktliga skogsinventeringens brister eventuelladen

det finns skäl fortsätta inventeraförtjänster och pröva attatt attutan om
fullfölja den första inventeringsomgången.enligt liknande modell elleren
ÖSIkonstaterandet kan avskaffas.Därefter görs att

framvarje skogsägare skall skyldig deFörslaget innebär att taatt vara
ÖSIuppgiftena idag ingår i och redovisaviktigaste objektsanknutna som

modell för inventering hittills hartill myndigheterna. Endem som
skogsvårdsavgiftenvia bytssamñnansierats skogsägama ut mot en nyav

förvarje markägare individuellt ochmodell för inventering där svarar
inventeringen. skillnaden mellan de bådabekostar sin del Den storaav

har föreslagits kommer bli mycketmodellerna denär attatt som nu
under förutsättning inte samord-orationell och kostnadskrävande någonatt

innebära inventeringen kommerinventeringen, vilket i fall skulleså attnar
fungera tidigare. Dock med den skillnaden detungefär attatt som
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sannolikt betydandeuppstår samordningsproblem. En skillnad är attannan
skogsägama betalar direkt för tjänsten i stället för via skogsvårdsavgiften.

Utan samordning den föreslagna modellen för inventering blir deten av
praktiska problem genomföra förslaget.stora att

Enligt uppfattningvår borde förslaget och dess konsekvenser ha
på tydligare sätt. Efter sådan presentation skulle detpresenterats ett en

förvåna inte andel skogsägama skulle föredrastorom en av en gemensam
finansiering inventeringen på ungefär sätt tidigare.av samma som

Vi innehållet i avsnittet inventering och planeringatt är såanser om
bristfälligt och ofullständigt det inte kan utgöra underlag för politisktatt ett
beslut. lnventerings- och planeringfrågoma är grundläggandeså och
viktiga för genomföra skogs- och miljöpolitik med höga ambitioneratt en

de utredasmåste Uppgifter skogen behövs för andraatt ävennoggrant. om
ändamål. Ett ställningstagande till inventeringsfrågan måste därför grundas

bredpå analys olika användares behov. Det ocksåär angeläget atten av
ÖSIbedöma hur det hittills insamlade materialet för 9 milj. hagenom ca

kan tillvara i det fortsatta arbetet. Finns det möjligheter i omdrevtas att ett
revidera och komplettera på resurssnålt sätt och därigenom fortsätta ochett
dra nedlagda kostnader Vidare det viktigtär pröva skålen förnytta attav
och detnär gäller inventeringengöra heltäckande med nuvarandeemot att
inventeringsmodell.

Enligt uppfattning finnsvår det, förutom behovet data för allav
skogsmark, även rättviseaspekt när det gäller färdigtgöra förstaatten

ÖSIomgången. Skogsägare i områden där ännu inte har gjorts har hittills
endast fått med och betala för inventeringen inte fått utvara men
någonting för del.egen

Sammanfattningsvis vi det finns starka skäl färdigtgöra denatt attanser
ÖSI.första Vidareomgången vi frågan fortsatta nödvändigaattanser om

inventeringsinsatser måste utredas ytterligare.
När det gäller sumpskogs- och nyckelbiotopsinventeringen vi attanser
finnsdet skäl fördubblaöverväga medelstilldelningen och därigenomatt att

förkorta genomförandetiden till hälften. Detta skulle innebära viatt
betydligt snabbare skulle få underlag för hur reservatsavsättningarett stora

måste göras. Det skulle också innebära vi tillvara denatt tar storasom
kompetens finns inom skogsmyndigheten.som

Ekonomiska bidrag

Skall skogsbruket medverka till uppfyllandet målsättningen regionalav om
balans det bedrivasmåste skogsbruk över hela landet. SVL har enligtett
kommitténs analys medverkat till så har skett förordaatt att ettgenom
aktivt skogsbruk på hela skogsmarken. Trots kommitténs analys om
skogspolitikens roll för den regionala balansen föreslår borttagandeman

de paragrafer i SVL ha haft betydelse föreslå någotutan attav som anses
alternativt medel.

Förutom detta föreslår kommittén borttagande samtliga ekonomiskaav
bidrag funnits för kompensera nackdelar finns i form långaattsom som av
avstånd, låg befolkningstäthet, gles infrastruktur och kallt klimat.
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Ekonomiska stöd blir viktigareän när prissättningssystemet fir virketsom
förändras till förnackdel långa transportavstånd.

Transportekonornin avgörande för skogsbrukets lönsamhet.är Det är en
samhällsangelägenhet skogsbrukets sker rationelltsåatt transporter som
möjligt samtidigt miljöpåverkan olika slag minimeras. Isom av norra
Sverige finns nybyggnadsbehov samtidigt tillgängliga medelett stort som
är otillräckliga för önskvärd utveckling.uppnåatt

Kommittén således skogsnäringen skall bidra till förverkligaatt attanser
målet regional balans saknar helt förslag hur detta skall gåom men om
till. Vi föreslår fördubbling bidraget till skogliga inomåtgärder deten av
skogliga stödområdet, framgått bibehållande reglersamt ettsom ovan av
i SVL befrämjat aktivt skogsbruk på hela skogsmarken. Dessutomettsom
föreslår vi bidraget till byggande skogsbilvägar ligger kvar påatt av
19901991 nivå i fast penningvärde.års

Industrins6. virkesñrsögjning

Vi instämmer i virkesförsörjningen lämnasmåste till marknadskraftemaatt
hantera samspel mellan utbud och efterfrågan. Skogspolitikenatt ettsom

däremotmåste medverka till denna marknad fungerar effektivt, dvs. fåatt
bort olika former inlåsningar finns utbudssidan.påav som

Skogsindustrin verkar den internationellapå marknadens villkor men
detmöter när gäller sin râvaruförsöxjning allt fler skogsägare inte ärsom

ekonomiskt beroende sin skog. kombinationI med olika reglerav som
skapar inlåsningar på utbudssidan detutgör osäkerhet för industrinsen
virkesförsörjning, i synnerhet i lågkonjunkturer virkesprisetnär faller.

Enligt direktiven ska inte kommittén beröra skattefrågoma, dessamen
har direkt betydelse för virkesmarknadens fungera.sätt Förekomstenatt

skattekilar skapar inlåsningseffekter på utbudssidan, både handelni medav
skogsfastigheter och när det gäller awerkningsnivån. Skillnader i
förmögenhetsskatt mellan skogsfastigheter och egendom måste tasannan
bort, liksom vi får neutral och gåvobeskattning.att en arvs-

skatterabatten på skogstillvâxten också skattekilär skulleen som
motverkas den nedan föreslagna skogsbruksavgiften.av av oss

7. Finansiering

Kommitténs förslag tillny finansiering innebär i praktiken förslaget äratt
ofmansierat. Vi därför kritiskaär starkt till den borgerliga kommittémajo-
ritetens förslag till ñnansiering.

Vi i likhet med utredningens majoritet kostnader fir deattanser
närmaste årens skogspolitik kan beräknas till miljarduppgå kronorlca
årligen. En starkare betoning bör ske och miljövårdsinsatsemanatur-av

möjligheterna tillvara branschens tillväxtpotential ökadesamt att ta genom
forsknings- och utvecklingsinsatser.

Finansieringen bör i framtiden huvudsakligenäven ske via statsbud-
detI statfinansiella läge Sverige befinner sig med budget-geten. ettsom
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underskott på över 100 miljarder kronor, detär dock rimligt näringenatt
solidariskt får med och ökat praktiskt ochta ekonomisktettvara ansvar.

finansieringDen redovisas utredningens majoritet är enligt vårsom av
mening i flera avseenden helt orealistiska. I flera fall innebär förslagen att

redan utnyttjas för andra ändamål skall användaspengar som gång till.en
Intäkter från försäljningen skogsmark från Domän AB utnyttjas redanav
för klara de ökade avkastningskraven.att Att ytterligare öka dessa utñr-
säljningar med 160 miljoner kronor år är orealistiskt och skulle snabbtper
undergräva möjligheterna långsiktigt upprätthållaatt det avkastningskrav

för närvarande finns på Domän AB. Därmed riskerarsom intäkterstatens
minska i stället föratt öka.att
Att utnyttja intäkter från koldioxidavgiften och från bilskattemedel för

skogsmarkskalkning respektive planering skogsbilvägar skulle ocksåav
innebära att används två gånger, eller utgiftersamma påpengar att annat
håll i statsbudgeten måste skäras bort eller få finansiering.en annan

Vi vidare skogsågama självaatt skall föranser hälftensvara av
kostnaderna fir skogsmarkskalkningen. Principiellt har vi inget invändaatt

bidrag finansierasmot att statens med miljöavgifter på trafiken och
jordbruket.

Sammantaget innebär kommitténs förslag det fattas minstatt 185
miljoner kronor i den borgerliga majoritetens finansiering skogspoliti-av
ken.

Majoriteten slopar vidare allt skogligt stöd till Norrland. För delvår
vi det är nödvändigtatt regionalpolitisktanser att ta ett föransvar

Norrlands dels utökat skogligtett stöd, totalt 100 miljonergenom ca
kronor, dels det föreslagna stödet till skogsbilvägar. Detta kanovan ske
antingen inom för regionalpolitiken eller inom totalramen firramen stödet
till skogs- och jordbruket.

Det är angeläget i första hand fullföljaatt den översiktliga skogsin-
ÖSI.venteringen Kostnaden för detta kan beräknas till 100 miljonerca

kronor och kan finansieras de skogsvårdsavgiftsmedel inflytergenom som
även under budgetåret 199394.

Det är också angeläget finansiera de insatseratt behövs fir attsom
säkra den fortsatta tillgången information landets skogsresurser.av om

Beslutet slopa skogsvårdsavgiftenatt har i betänkandet ochnoterats i
vissa påpekanden i propositionen prop. 199192:60 föregick beslutetsom
återges bl.a. avgiften har haftatt starkt negativa effekter för långsiktigtett
och rationellt skogsbruk.

Kommittén har den bakgrunden förklaratmot det inte är meningsfulltatt
diskutera skogsvårdsavgiftensatt skogspolitiska betydelse konstaterarmen

ändå den självfallet haratt haft inflytande på måluppfyllelsen.
Enligt vår uppfattning har skogsvårdsavgiften haft betydelse förstor

1980-talets framgångsrika skogspolitik. Avgiften har använts för att
finansiera viktiga insatser forskning ocht.ex. utveckling, inventering-som

har förbättrat kunskaperna denar svenskasom skogen, insatser iom
skogsvården, byggandet från transportekonomiska och miljömässigaav
utgångspunkter rationella skogsvägar, särskilda insatser för ökaatt
awerkningama i samband med virkesñrsörj ningskriser särskilt undersamt
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ochSkogutbildningssatsningar Rikareinventeringar,de årensenaste
användningsområdenviktigaAndranaturvårdshänsyn.inriktade påbidrag

förtrygghetspaketetochfröplantageprogrammetfinansieringvarithar av
ståndtillkommithade inteinsatserdessaHuvuddelenskogsbrukare. av

skogsvårdsavgiften.viafinansieringskogsbruketsutan gemensamma
haroch deskogsägareför allatillåtgärder ärdessaFlertalet nyttastorav
ochför riksitt sektorsansvarskogsbrukettillbidragitockså taratt en

inneburitavgiftsbelastningen hainteSamtidigt kanskogsmiljö.varierad
lönsamhethaft godSkogsbruket harskogsbruket.problem förstörrenågra
skogskon-behållningenväxande påsnabbtden1980-talet och bl.a.under

likviditet.skogsbrukets godaprivatadettecken påtostocken är ett
bedömningseriösefterregeringenuppseendeväckandeDet är avenom

skulleskogsvårdsavgiftenfinansieradeåtgärder ärdeeffekterna avsomav
propositionen.refereradei dentill den slutsatskommit framha som anges

förhadebeslutsfattaretill de ansvareträttvist betyginteDen ett somger
1980-talet.inledningenkraftigt ihöjdes mycketavgiftenatt av

förinsatservissafinansieringengällerdetNär gemensammaav
informations-inventeringar,skogligaforskning,utvecklingskogsbrukets

föreslårnaturvårdsinsatser,speciellaochrådgivningskampanjer etc.och
skogsbruksvär-taxeradepromille detskogsbruksavgift 2påvi att avcaen
avgift beräknassådanskulletaxeringsvärdenaMed dedet införs. ennya

år.miljoner kronorinbringa drygt 300kunna per
inköpförinte användasskogsbruksavgift bördennafrånInkomstema
förasintäkterna börHuvuddelenreservatavsättningar.skogsmark för avav

utveckling därskogsbruketsförinsatserfirfondtill gemensammaen
fondensanvändningenvidmajoritethabranschen börñreträdre för av

förkan utnyttjasfondensdetangeläget ärSärskilt att resurserresurser.
stärkavi blandkanHärigenomutvecklingsinsatser. annatforsknings- och

konkurrenskraft.ochframtida tillväxt-näringens
bör,skogsbruksavgiftendenintäkterna fråntredjedelCirka nyaaven
tillstatskassanfördelas viaskogsvårdsavgiften,med den tidigarelikheti

utveckling.skogbruketsförinsatserfir näringen gemensamma
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Reservation ledamoten Maggi Mikaelssonav

Jag vill härmed reservation till det huvudbetänkande lämnasavge en som
1990 års skogspolitiska kommitte. Jag delar kommittensav förslag i stora

delar; betänkandet innebär klar förbättring nuvarande skogspolitik.en av
En skogspolitik för nästa sekel måste dock innehålla än vackramer
formuleringar och på antal punkter jagett inte de medelattanser som
kommittens majoritet föreslår tillräckligaär för uppnå deatt uppsatta
målen.

skogsmark med därpå växande skog är nationell tillgång, skallen som
skyddas, vårdas och skötas så den varaktigtatt människor, djur ochger
växter god miljö och med hänsyn till markens produktionsfönnågaen en
och övrig allmänna intressen hög avkastning virke och andra nyttig-av
heter. Den tillgängligär för alla enligt allemansrätten.

Ovanstående citat är det krav på portalparagraf för skogslagstiftningen
vänsterpartiet har drivit i än tio år. Det kännssom tillfredsställandemer

konstatera våra kravatt till störstaatt delen blivit tillgodoseddai förslaget
till lagstiftning.ny

Allmänt

Kommittens Förslag har brister detnär gäller helhetssyn, långsiktighet och
visioner. Hela betänkandet andas stark tilltro till marknadsmekanismer,en
avreglering frivillighet.och

På flera ställen i betänkandet framstår avregleringen i sig tillsammans
med dagens skogstillgångar tillräckligastora medel för åstadkom-som att

både ökat ansvarstagandeett och ökadma naturvårdshänsyn blanden
skogsägama.

Det finns all anledning betvivla marknadsmekanismemasatt effektivitet
detnär gäller näring till sin är så långsiktigtnaturen justsom som

skogen. De skogar produceras under skogslagstiftning kommersom en ny
utnyttjas slutetatt nästa sekel, medan marknadsekonomin åtminstoneav -under nuvarande kapitalistiska samhällssystem till sin kortsiktig.ärnatur-

Investeringar i miljö- och naturvård förutsättningär för uthålligtettsom en
skogsbruk och avkastning först långpå sikt fördyrandeger ses som
kostnader. Största möjliga vinst kortastpå möjliga tid kan stå signumsom
för dagens ekonomiska system.

Det finns klar motsättning mellan marknadens behov billigen råvaraav
och behovet långsiktig strategi för skogens nyttjande.av en

Framtiden

Svensk skog och svensk skogsnäring har alla möjligheter bliatt en
framtidsbransch. En näring baseras på förnyelsebaruttagsom av en
råvara, i sig är miljövänlig, där både produktion ochsom produkter på sikt
kan göras helt och där återvinningsmöjlighetema ärrena välstora passar
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ochförutsättningarekologiskabygger påsamhällsstrukturin i somen
resursslöseri.minskat

kommande generationermåletviktigaste måsteDet att garanteravara
meningsfullt.de finnerdetnyttja skogen på sätthandlingsfrihetfull att som

skoglika mycketfinns minsthundra årtill detgällerDet attatt somomse
jämnt fördelat överträdslag, regionaltolikaåldrar ochidag, i olika av

mångfaldenbiologiskaeller dengenetiska variationendenlandet utan att
försvunnit.har

bedriva miljömäs-det gällerföregångsland närbliSverige kan ettattett
näringspolitik ochregionalt rättvisuthålligt skogsbruk,sigt enen

då krävsför trädråvara. Menanvändningsområdenframtidssatsning på nya
utförsäljningmarknadsstyming ochavreglering,medelandra än av

Domänverket.

Internationellt

bådeintressant konstaterajämförelse detinternationell ärVid attatten
iägd skogsmark är störrearealen offentligtskogsbruket liksomtillstödet

bakgrundenden svårti Sverige. ärländer Detde flesta andra än attmot
skogar.utförsäljningprivatisering ochmotiv förnågra statensavense

Regionalpolitik

fördel skogen hardenlandet. ärSkogen på Detväxer stora ursom
inland hittills varitharSkogsbruket i Norrlandsregionalpolitisk synpunkt.

övrigutgjort basen församtidigt densysselsättningenförgarant somen
samhällsservice.

regionalpolitiken oklara ochgäller ärskrivningar detKommittens när
skall bedrivasuppfattningen skogsbrukomsvängning ikan attman ana en

Å möjligtkommitten det skasidani hela landet. attatt varaanserena
Norrlands inlandskogsbruk iföretagsekonomiskt lönsamtbedriva ett

förändrateffektenandra sidansamtidigt å ettatt avansersom man
minskar inom områdensysselsättningenprissättningssystem blir att som

virkesköpande industrin.ligger från denlångt
skilda förutsättningarnaskriva deOch vad med Genomattmanmenar

regionalpolitikens intressensmåskogbruket kommergäller för attsom
ransoneringsbe-motiv till inte krävatillgodoses ändå Detta attsom

hektar.för skogsarealer under 1000stämmelser
skogsmarks-ädellövskogsbruk,förslag det endastEnligt kommittens är

stöd iskall få statligaskogsbilvägarkalkning och samordning somav
kalkning stödädellövskogen och till ärframtiden. Både bidraget till som
ådellövskogsbruketSverige. Stödet tilltill södrakommer utgåatt

företagsekonomiskt lönsamt.det intemotiveras med går attatt
inlandet skriver kommitten ävenskogsbruket iNär det gäller att

nuvarandesjälvñnansierat. Meni Sverige skallskogsbruket varanorra
virkespriser riskeraravståndsrelaterademed bl.a. planerutveckling på

blir således inteinlandet och skogsbruketavverkningama helt upphöra iatt
skogsbruk ska bedrivasaktivtföretagsekonomiskt lönsamt. Omheller ett
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i hela Sverige måste samhället berett ekonomiskt kompenseraattvara
marknadsekonomins negativa effekter. Jag delar därför inte kommittens
uppfattning de statlig stöden till skogsbruketatt i Norrland skall upphöra.

Det är också uppenbart skogsindustrins behovatt virke skallom av
lösas inom marknadens kommer ökad efterfrågan ledaramar attsnarare
till ökad import än högre virkespriser.

Det är samhällsintresse detett bedrivs aktivtatt skogsbrukett i alla
delar Sverige och jag skogsnäringen i inlandetatt harav minstanser ett
lika behov statligastort garantier ådellövskogen.av som

Miljö- och naturvårdhänsyn

De svenska skogstillgångamastora är möjlighet och utmaning infören en
framtiden. Men det långsiktiga målet god avkastning skallom om
uppfyllas måste skogsbruket underordna sig villkor. I dettanaturens
innefattas allt från de konkreta åtgärderna på varje skogsskifte till drastiskt
minskade luftföroreningar.

Det är bra miljömål har fonnulerats,att ett fir :miljömålet skaattmen
få genomslag i det praktiska skogsbruket måste målet följas medupp
tillräckliga medel. föreslårNu majoriteten i vid bemärkelseatt uthålligtett
skogsbruk i första hand skall uppnås ökad kunskap hos skogsägaregenom
och andra aktörer, inte hur detta skall gå till. Iställetmen man anger
minskas och begränsas de ekonomiska anslagen liksom skogsvårdsorgani-
sationen. Det framgår också skogsägareatt ochatt andra delvisman anser
själva skall bekosta inhämtandet de kunskaperna. På flera ställenav nya
framgår det också förverkligandetatt miljömålet är underordnat deav
ekonomiska villkoren i kort perspektiv.ett

Jag delar kommitténs uppfattning miljömålet ochatt produktionsmålet
skall tillmätas lika vikt och ökadstor att naturvårdhänsyn skall skeen
inom allt skogsbruk eftersom de arealer år skyddade är jämntsom
fördelade över landet och över olika skogstyper. Det är samhällsansvarett

så sker, när detatt gäller storskogsbruket där de största misstagenmen -
skett borde det kunna avsätta sin andel skogsmarken ersättningutan- av
enligt principen bättre tillämpning miljömålet desto mindreav reservats-
areal.

5 %-målet vad gäller avsättningar i är helt avhängigt hurreservat av
naturvårdshänsynstor kommer i verkligheten.att tas 5 % ärsom ett

minimum jag måste uppnås kortarepå tid änsom trettio år.anser
Det finns flera områden där kommitten vidare borde hautan gått längre

fir uppnå högreatt måluppfyllelse. Här är några förslag:en
Inför miljökonsekvensbeskrivningar MKB innan skogs-nya

bruksmetoder eller andra radikala åtgärder tillämpas i skala.stor
Stoppa ytterligare plantering Contortatall. De 500 hektar000av ca
redan finns räcker. När planteringsom Contorta infördes det förav attvar

få tillfredsställande föryngring i kärva lägen,en eftersom plantering-men
där drabbats skador har contortaodlingarna förbjudits i sådanaav

områden. Kunskaperna de ekologiska konsekvenserna är ännu längesåom
bristfälliga bedöms i huvudsak negativa.men vara
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markberedningsmetodotidsenlighyggesplöjning.Förbjud Det år en
skogsbruk.naturvårdsinriktatiinte ettpassarsom

denna medoch kompletteraskogbruksplanpåBehåll kravet en
fastigheten. fel tidpunktDet ärnaturvärden påredovisning attav

ochmiljömål skall introducerasskogsbruksplanenavskaffa när nyttett
skogs-istället skallmöjligtskogsbruket. Det ärförverkligas i att geman

kompletteringar, det måsteoch det behövsbruksplanen annatett mennamn
frivilligskogsbruket tilldeldennafel signal just göraatt enavnuvara

skallskogsâgarenenligt kräverändå 31 §uppgift. Särskilt när attman
fastighet.tillstånd sinredovisa skogens påkunna

kvävegödsling. luftföroreningargrundtillväxthöjande PåStoppa av
ibelastningsgränsemade kritiskakvävenedfallet högre änredan idagär

Sverige.delarstora av
utveckling produkterforskning ochSatsa på av nyapengar

framställamöjligtRedan idag är detbaserade på skogsråvara. att t.ex.
framtiden plast,kan iMed tekniker trä ersättaväxtfibrer.plaster nyaav

framställs ändligaprodukt, idagaluminium. Varjestål och resursersom av
förnyelsebara ärråvarorbränslen, och ersättsfossilat.ex. ensom av

rniljövinst.
blienergisnål teknik kanmiljövänligSatsa ochpå ensomny

världsledandeexporttillgång. möjlighet behållaviktig Sveriges att en
handmiljöområdet och inte i förstaligger påposition inom skogsnäringen

i kostnadsutvecklingen.
skogsbrukareskogsbruksmiljöpris till denskall utgåInrätta ett som

pâ sinunder åreteller naturvårdsinsatsemagjort de bästa miljö-som
mark.

Övriga och medelsynpunkter på mål

skogsbruketproduktionsmålet förblivit jämställt medmiljömåletTrots att
mångfald bara ändratoch biologisklagstiftningen naturvårdshänsynhar om

ochgäller portalparagrafenpunkter. Detden nuvarande lagtexten på två
biologiskmening bevarandetEnligt min måstetillägg i 29ett av

be-i paragraf.mångfald uttryckas tydligare denna Dessutom måste
pågående markanvändning bort.stämmelsen tasom

redovisningställa krav denjag måsteI 31 § attatt omanser man
innehållaockså skallbrukningsenheten ska finnasskogens tillstånd som

förnaturvärden. förutsättninginformation fastighetens Det är attenom
naturvårdsinriktade skogsbruksplanemade särskildaska kunna borttaman

NISP.
minskadeSkogsvårdsorganisationens storlek och dedet gällerNär
utredningfel föregripa denjag det äranslagen till densamma att attanser

tillmedelgjort. fel anslå minskadekomnziâten inte har Det ärännu attsom
uppgifter itill dessinnan vi tagit ställningskogsvårdsorganisationen

framtiden.
ÖSI skogliguppfattning översiktligdelar inte kommittensJag att

utvärdering-mark inventerad. Enligtinventering skall avslutas innan all är
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ÖSIhar underlättat skogsvårdsorganisationens lagtillsyn och bidragit tillen
ÖSIbättre skogsvård och aktivare skogsbruk. Istället borde kopplas tillett

miljömålet och bli verksamt medel för de ökade inventeringarett som
behövs.

När det gäller inventeringen nyckelbiotoper bör storskogsbruketav
åläggas själva fir desamma.att svara

Finansiering

Jag delar inte kommittens uppfattning när det gäller finansieringen. Man
kan inte använda inte finns t.ex. från försäljningenpengar som pengar av
Domänskog, eller är anslagna till t.ex. C02-avgifter ochannatsom
bilskattemedel reda konsekvensernapå sådanautan ta förslag.att av

Det är ganska självklart kostnader för lagtillsyn och regionalpolitikatt
i huvudsak skall bekostas skattemedel medan samhället, skogsägarenav
och näringen själv.

Förorenaren betalar är princip blir alltmer accepterad ien som
miljöarbetet. Principen innebär den bedriver verksamhetatt som en som
påverkar miljön negativt också skall bära de kostnader det fir medsom
sig. Detta bör självfallet också gälla inom skogsbruket naturlig delsom en

sektorsansvaret.av
Det därför rimligtär näringen själv kollektivtatt kostnadsansvartar ett

för bevara den biologiska mångfalden.att Hur sådant skallett ansvar
utformas bör iske samråd med näringen med utgångpsunkt att ett
miljövänligt skogsbruk skall och skogsmark måste avsättas iattgynnas

för framtiden.reservat

Slutligen

De förslag till skogspolitik komrnitten föreslår innebärny storasom
förändringar innebäroch minskad reglering från samhällets sida vilket
förväntas leda till ökat ansvarstagande frånett såväl skogsägama frånsom
näringens sida. Jag är inte lika optimistisk kommittens majoritet påsom
den punkten. Avreglering ingetär Columbi ägg löser alla problem.som
Det är därför viktigtmycket den lagstiftning kommer fåratt nya som en

uppföljning och kontinuerlig utvärdering så eventuellanoggrann atten
brister kan rättas till.
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Särskilt Göstayttrande ledamoten Anderssonav

visar skogsbruk ochKommittens analyser svenskt skogsindustri haratt en
mycket och avgörande betydelse för landets ekonomi förochstor
sysselsättningen. 25 % landets kommuner skogsnäringenFör utgör denav
för arbetstillfällena viktigaste näringen. glesbygdsområdenInom finnsstora

företagsamhetdet fä alternativ till skogsnäringen skulle minska iom
Därför uppfattningbetydelse. det enligt min utomordentligtär angeläget

tillskogsråvaran kan fullt inom skogsindustrin och iatt tas utvara
energiförsörjningen. Detta nödvändigt skogens betydelseär förstoraom
sysselsättningen ska kunna upprätthållas i vårt lands glesbygdsregioner.

Strategin för svensk skogs- och industripolitik bör därför inriktas på att
förädla ytterligare miljoner skogskubikmeterkunna 30 år. Dennaper

kunna förstärkaökade produktion skulle den svenska ekonomin med en
ytterligare 15-20 miljarder kronorpå Dessutom skulleår.nettoexport per

fördenna expansion kunna underlag minst 30.000 arbetstillfällen.ge nya
första hand skulle landsI vårt regioner vårasvagaste attgynnas av

tillskogsresurser tas vara.
för svensk skogsindustriDet inte förmår förädlagenant attvore om man

och den nationella tillgång skogenavsätta för den svenskautgörstora som
välfärden. statsmakterna har självklart också förett stort attansvar

förförutsättningar skapas industriell expansion inomgynnsamma en
gäller minst ifrågaskogssektom. inte utformaDet energibeskatt-attom en

ning inte missgynnar de miljövänliga trädbränslena.som
slopade skogsvârdavgiften och denDen avreglering kommittensom

föreslår bör få positiva effekter för svenskt skogsbruk. Särskilt för det
ñrenkladeprivata småskogsbruket den lagstiftningen möjligheterger nya

föroch frihet. Utrymmetstörre på kvalitet i skogsbruketatt t.ex. satsa
ökar och därmed långsiktiga förutsättningar till bättre lönsamhet.ges

inriktning skogspolitikenDenna bör sikt kunnapå positivanya av ge
effekter också för sysselsättningen fir levandeoch landsbygd.en

finnsDet samtidigt andra bidrar till kraftigtfaktorer minskaattsom
arbetstillfällena omfattandeinom skogsbruket. Den rationaliseringen som
skogsbruket minskar dramatiskt jobbgenomgår på sätt antalet påettnu
landsbygden. teknik kanNy också ersätta andel densnart storen av
manuella planteringen och röjningen.

Den geografiskt sågverksnåringenganska spridda har betydelse förstor
sysselsättningen. En andel dessa sågverk kan få svårigheterstor av genom

deras produktion inte anpassad till de krav ställsär inomatt som
byggverksamheten. faktorerDessa och andra kan leda till fortsatten
dramatisk minskning landetsarbetstilltällena i regioner. Detsvagasteav
finns därför mycket starka skäl för bl.a. forskning,att genom pro-
duktutveckling och kundanpassning stärka sågverksnäringens ställning.

Enligt min bedömning har det privata småskogsbruket klara fördelar
framför storskogsbruket naturvårdssynpunkt. småskogsbruketInomur
begränsas hyggenas storlek i regel till ha. storskogsbruketl-2 Inomt.ex.
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finns det däremot exempel enskilda byggenpå omfattar 1.200 ha. Ettsom
enda sådant hygge total kalawerkning 20-30 fastighetermotsvarar en av
inom småskogsbruket. Det variationsrika landskap löv-, barr- ochav
blandskogar kombinerade med landskapöppna småskogsbruketsom
erbjuder har så fördelar för naturvärden samhället bör initiativstora att ta
till fler privata småskogsbruk skapas. Under förutsättningatt dessaatt
fastigheter kombineras med lokalt boende får det regionalpolitiskaett
ñrdelar.

Utredningens direktiv har inte för göragett nämnareutrymme att en
analys den svenska skogsindustrins förutsättningar och framtidsutsikter.av
Därför saknas den grund behövs för konkret föreslå åtgärderattsom mera

skogsindustrinspå område. Jag tvingas därför begränsa mig tillatt att
sammanfattningsvis några områden jag bedömer särskiltange som som
angelägna för svenskt skogsbruk för framtidenäven ska kunnaatt spela en
avgörande förroll svensk ekonomi och för levande landsbygd:en

En grundlig analys bör genomföras i samverkan mellan ochstaten
skogsindustrin för klarlägga vilka insatser böratt göras för attsom
ytterligare 30 miljoner skogskubikmeter ska kunnaår förädlas eller tasper
till i energiförsörjningenvara

Ökade insatser bör göras bl.a. i form forskning för såg-attav
verksnâringen effektivare ska kunna produktutveckla, kundanpassa och
marknadsföra sin produktion.

Energibeskattningen måste reformeras så trädbränslenas miljöför-att
delar bättre kan till inom energiproduktionen.tas vara

Staten bör aktivt stimulera kommuner och företag tillmera att
använda trädbränslen i lokal energiproduktion.en

Landets kommuner bör analysera sina förutsättningar försnarast att
i ökad utsträckning använda trädbränslen i sin energiförsörjning.

Initiativ bör till omfattande utförsäljningtas ochstatensen av
kommunernas skogar till privata skogsbrukare bosattaär eller ärsom
beredda bosätta sig i den kommun där fastigheten finns.att

s

i
[Z1
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HolmgrenSärskilt yttrande ledamoten Märtalisaav

Miljömålet

detI betänkande kommittén lägger fram miljö- ochsom nu ges pro-
duktionsmålen i skogsbruket lika värde. Dessutom föreslås utökningen av
reservatsarealen. Detta glädjandeär eftersom folkpartiet liberalerna länge
eftersträvat starkare ställning för naturvården. För kraftigareen att
markera förändringen gällande lagstiftninggentemot borde miljömåletnu
och inte produktionsmålet i konsekvent nämnts först.texten Det hade varit
det naturliga, då det intemest kan nås det långsiktiga bruketsenare om av
skogen inte sker i överensstämmelse med de naturgivna förutsättningarna,
på villkor. Omnaturens producerande förmåganaturens inte bibehålls kan
inte heller långsiktigt skogsbruk bedrivas.ett

Uppvärderingen miljömålet innebär dessutom, tillsammans med deav
avregleringar ñreslås skogsägaren fåratt större försom ett eget ansvar
skogsskötsel och naturvårdshänsyn. Mot den bakgrunden kan ställaman
krav på uppföljning utvecklingen miljötillståndetinoggrann skogen.av av
En vidareutveckling riksskogstaxeringen med inriktning biotopana-av mot
lyser bör kunna bli bra utvärderingsinstrument.ett

Det kan dessutom bli nödvändigt ytterligare överväga lagensatt
betydelse för miljömålets uppfyllelse. Det är i det sammanhanget viktigt

lagen skogsägarenatt tillräcklig vägledning vad naturvårshänsynger avser
och den tillräckliga garantier föratt efterlevnaden hänsynsreglema.ger av

Miljökonsekvensbeskrivningar

Kommittén behovet särskildaatt miljökonsekvensbeskrivningaranser av
MKB för skogsbruket och skogsbruksmetodema är litet. Samtidigt
framgår skogsstyrelsens promemoria Miljökonsekvensanalysiav svensk
skogspolitik och svenskt skogsbruk 41490 bl.a. Skogsstyrelsenatt anser

tiden äratt formulera heltäckandeatt strategi för miljökonse-mogen en
kvensbeskrivningar i skogsbruket, anpassad till de olika beslutslägen och
ställningstaganden vidgörs skogspolitikens förverkligande och längresom
fram de lämnade förslagenatt förutsätter ändringar i skogsstyrelsens
instruktion även tillägg i skogsvårdslagstiftningen gör detmen möjigtsom
för Skogsstyrelsen förbjuda användningenatt oprövade metoder ochav
odlingsmaterial.

Det är ändå så omvandlingstrycketiatt skogsbruket riskerar leda tillatt
användning och otillräckligt kända metoder, kanav stå i stridnya som
med långsiktiga skogliga miljö- och produktionsmål. Storskalig in-
troduktion främmande trädslag, mycket radikal markberedning,av
spårbildande maskiner,tunga storskalig lagring obarkad ved ochav
gallring rötkänslig skog under växtsäsongen kan tjänaav exempel påsom
tveksamma metoder, varit eller fortfarande är, till för virkespro-som men
duktion och naturvård.
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skogsmarkskalk-skogsbruketinslag i årexempelYtterligare på ett nytt
försöksstadiet ochföreslår skall lämnakommitténmetodning nuen som-

rådertveksam till detta. Detstorskalig tillämpning. Jag äriövergå mer
försök ocheffekter och flerkalkningensoenighet bland forskarna om

varit lâmpligare.metoden hadeutvärderingar av
metoder ikritiskt granskanödvändigtskäl detfrämst ärAv atttre nya
brukaresEnproduktionsmålen balanseras.måsteskogsbruket: Miljö- och
vinsterskog. Kortsiktigapåverkar ocksåskogsskötselmetoder grannamas

försämra virkespro-kan visa sigmetodertill användningkan locka somav
påtalade sektors-direktiven kraftigtdet isikt. Med tankeduktionen på

omfattatsskogbrukets metoderlogisktdet varithade attansvaret av
bestämmelser MKB.om

Skogsvârdsorganisaitonen

kompetensutveckling inombehovetfrågandirektiven skallEnligt om av
utgångspunkt för dessagranskas. Enskogsvårdsorganisation SVO

med myndigheternakontaktbehovskogsägarensbedömningar bör attvara
fråga skötselnmöjliga och ienklast sätttillgodoses påskall kunna avom

myndighet.med endastskogen en
överflyttning vissakommitténföreslårföljd dettaSom avenen av

viktoch denmyndigheter till SVO. Dettafrån andraarbetsuppgifter stora
ställer krav pâupplysning och rådgivningvidkommittén lägger storasom

jämställdhetmiljömåletsnödvändigt hävdadetorganisationen. Här är att
insikt hela SVO.dennaproduktionsmålet ochmed att genomsyrar

med den genomgångi sambandframhålla detvill samtidigtJag att av-
nödvändigt änskall kan bligörasskogsvårdsorganisationen attnusom -

ochrelationerna mellan SVOmiljösynpunkt övervägafrångången
länsstyrelserna.

Regionalpolitiska aspekter

grundläggandesvenska skogsbruket ärdetdirektiven bl.a.I sägs att av
landsbygd.försörjning och levande Dennasysselsättning,betydelse för en
formuleringenkommittén vidbeaktasskogsbrukets funktion måste avav

skogspolitikens mål.
stöd tidigaredeslopaskommitténs förslagEnligt merparten somav

avskaffande.skogsvárdsavgiftenskonsekvensskogsbrukettill enutgått av
kvarvarande stöden till södradekoncentrerarläggsförslagDet som nu

stöd milj.blir på 10kalkningsbidrag. Kvarädellövskogs- ochSverige, ett
landet.fördela helaskogsbilvägar påplaneringårligen till attav

förutsättningarna förnaturgivnadekonstateraSamtidigt kan attman
tillfrån söderland: försämraskraftigt i vårt Deskogsbruk varierar norr

skogssköt-krav rationellställer höga pâinlandet. Detoch från kusten mot
produktionsförutsättningama årdärmetoder, inte minstoch effektivasel

sämre.
rationaliseringamamekaniserat ochtill deli dagSkogsarbetet är stor

förestårinom skogsbruket. Nusysselsattaminskat antalethar drastiskt en
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hastig mekanisering även skogsvården något ytterligare kommerav som-
minska antalet arbetstillñllenatt i skogen. Allt detta missgynnar Norrlands

inland och andra glesbygdsregioner, där skogsbruk är den dominerande
basnäringen.

Förutom nämnda problem utgör avstånden och brister i in-ovan
frastrukturen bekymmer i Norrlands inland.ett Fraktkostnademat.ex. blir
högre och det är i dag avsevärd skillnad i virkespris mellan kust ochen
inland. Om målet levande landsbygd skall krävsnås kraftfulla insatseren
för förbättra det norrländskaatt vägnätet.

De vanligen mindre träindustriema i skogsbygdema är vârdeullaytterst
från regionalpolitisk synpunkt då de ofta är den kommersiella påmotorn

I läge med minskadeorten. antal arbetstillfälleniett skogen är det också
angeläget med ökad förädling trädråvaran nära växtplatsen. Enen av
svaghet i denna småföretagsstnüçtur ofömiåganär tillräckligaatt resa
medel för forskning och utveckling inom träteknik liksom för marknadsför-
ing. Ett välkommet tillskott enligt n1in mening medel frånvore av-
vecklingen löntagarfondema. Andra angelägna åtgärder skulle höjaav som
kompetensen och produktionens kvalitet i den lokala industrin ökadevore
insatser för skoglig och tråteknisk utbildning.
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Särskilt yttrande ledamoten Carl Olov Perssonav

Overgripande betänkandetom

Undertecknad ställer sig positiv till huvudlinjema i kommitténs be-
tänkande. På det skogliga området demåste viktigaste politiska styrmedlen

samråda, informera och utbilda.att flestaDe Skogsägarna harvara ett
utpräglat ñrvaltartänkande. Det degör vill lämna skogen vidare tillatt
nästa generation rik på såväl produktionsresurser god miljö. Jagsom en

med tillfredsställelse kommitténnoterar valt bygga på skogsägamasatt att
intresse i stället för på byråkrati och övervakning. Den skogsägamaspåtro
goda vilja betänkandet andas är viktig princip. Staten måste arbetasom en
med skogsägama och inte dem. En sträng lagstiftning med åtföljandemot
lagliga ingripanden och sanktioner motverkar sina syften eftersom de
skapar motsättningar. Dessa motsättningar bidrar till sämre målupp-en
fyllelse. En sträng lagstiftning kräver dessutom Övervakning, insatsen som
skulle bli synnerligen kostsam och har det visat sig verkningslös.

En viktig princip fått genomslagskraft i betänkandet ärannan som
avbyråkratiseringen. Röjningsplikten försvinner exempelvis. Myndig-
heternas ingripanden i ärenden handlar bristande röjningsarbetesom om
är få. fårNu skogsmyndigheten koncentrera sig på bevaka återbe-att att
skogning klaras viktig koncentration till den för skogsvårdenav, en
troligen viktigaste uppgiften. Finns tillfredsställande återbeskogning såen
faller det sig ganska naturligt skogsägaren tillatt skogen fårattser en
utveckling bra framtida skörd.gersom en

Trots min positiva inställning till de övergripande principerna i
kommitténs förslag vill jag i detta särskilda yttrande någranotera
synpunkter jagdär kommittén borde längreatt gått eller där det kanmenar
finnas alternativa lösningar.

2. Miljöfrågor

U-landsbistånd med sikte på återbeskogging skövlade områden kanav -
hindra jordens uppvämming.

Kommittén skulle inte ha nöjt sig med konstaterandet ökningenatt av
västhusgaser i atmosfären innebär global uppvärmning jorden ochen av

förändringar i frågastora växtligheten på jorden.om
Utsläppen klimatpåverkande har effekt deav ovsettgaser samma var

sker. Problemet är således globalt. Träd växer reningsverkutgörsom som
hand luftföroreningartar koldioxid, kväve Skogen ärom etc.som

dessutom betydelsefull faktor i skapandet vårt klimat. Träd ochen av
buskar syresätter vår luft och producerar många viktiga ämnen bl.a. ozon.
I propositionen En god livsmiljö säger regeringen Sverige bör aktivt
delta i internationella diskussioner möjligheter och sätt klaraatt ettom
långsiktigt mål innebär klimatförändringarna begränsasatt till firsom en
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samhället och hållbar nivå. kräver åtgärder för såvälDet attnaturen
begränsa koldioxid och andra växthusgaser ökautsläppen upptagetsamtav

kol i skog och växtlighet. viktigt det fullföljs ochDet är attattav annan
Sverige sina biståndsinsatser arbetar för återbeskogningenatt avgenom
tidigare skogsmark i u-ländema kommer till stånd.

Svenskt skogskunnande innebär Sverige har speciellt föratt ett ansvar
skogsutvecklingen i U-ländema. normbildning med krav på återbe-Den
skogning finns i Sverige bibringas människor ochmåste ävensom
regeringar i U-ländema. krävs för dessa länders möjlighetDetta att ge
människorna chans till hyggligt liv och det krävs med tanke denpåetten
explosionsartade koldioxidhalteni atmosfären och därmedförhöjningen av
förutsägbar global uppvämming. återbeskogning de områden därEn av
öknama i dag breder sig för Sverige och den svenskaärut ett ansvar
skogsnäringen. En större del det svenska Ulandsbiståndet bör kanalise-av

skövlade U-ländema.till återbeskogning områden i Den härras av
inriktningen stöds också propositionen god livsmiljö.En Där stårav

för skogsvård och återbeskogning bör spela viktig roll inomInsatser en
för den biståndspolitiken.svenskaramen

Internationellt arbete för miljövänligare bilar

accelererande försumingen skogsmarkema ökandeDen utgör hotetta. av
miljön och skogamas produktionsñrmåga. Enligtmot rapporten som

kommittén tagit del krävs det utsläppen minskar med minst 75 % förattav
ñrsumingen skall nuvarande nivå.påatt stanna
Ökningenb. koldioxidhalteni atmosfären kan inte bara medmötasav

trädplantering. Problemet angripas förbränningenmåste attgenom av
fossila bränslen minskas. regeringens proposition god livsmiljöI En sägs
Ett med ekonomiska styrmedel införs bygger pånytt systern attsom nya
fordon indelas miljöklasser. Bilari med bränsleförbrukning åsättsstor
högre nybilskatt medan bil med låg bränsleförbrukning låg elleråsåttsen
ingen nybilskatt. Bilindustrin måste sitt sektorsansvar för väsentligtta en
bränslesnålare teknik. Eftersom handeln med bilar sker internationellpå en
marknad reglerna internationella. Sverige i enlighet medmåste måstevara
den proposition citeras arbeta internationellt för bränslesnålaresom ovan
bilar. Differentierade nybilskatter skulle påverka bilindustrin till forskning

och produktion förbränslesnålare bilar, nödvändighet vi skallattom av en
komma från biltrafiken.till med miljöförstöringen den ökanderätta
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3. Ekonomi

Skogens ekonomiska betydelse villkoroch

Skogens betydelse för den svenska ekonomin är troligen Sverigesstor -
viktigaste näring. Svenskt skogsbruk har fått leva på marknadsmässiga
villkor heltpå öppen marknad. Konkurrerande skogsbruk i flera våraen av
grannländer har betydande konkurrenssnedvridandeett statligt stöd. Det
svenska skogsbruket har det lägsta bidraget i världen, möjligen med
undantag Nya Zeeland. Länder stöder sin skogsnäring medruntav om oss

bidrag. Andra länder där skogsmarkenstora ägs förses industrinstatenav
med råvaror till mycket låga icke marknadsmässiga priser. Det här innebär

kostnadspress svenskpå skogsnäring.stor Då är det viktigt svensken att
skog inte förutsätts ytterligare skatter och pålagor. Skogssektom står för

50över miljarder i handels- och bytesbalanstillskottnetto och eftersom
såväl skogsdrift industri vid lågkonjunkturer eller andra störningarsom

relativt låg dollarlcurs,t.ex. tidvis har mycket lönsamhetsom nu en svag
får vi inte belasta näringen med ytterligare kostnader. Det höjs röster fir

skogsnäringen skall belastas med miljöavgifter.att Eftersom skogsnäringen
tvingas bära kostnaderna för det utökade biotopskyddet finns det för
närvarande små för dessutom beskattautrymmen skogsägandet.att De
kraftigt ökade taxeringsvärdena innebär även de hård belastningextraen

skogsbruket.på

Finansiering skogsmarksköp för avsättning till och national-reservat
parker

Med rådande statsfinansiella läge detär orealistiskt regeringennu tro att
under överskådlig tid får möjlighet avsätta medelatt till inköpstora av
mark. Dessutom har kommittén troligen underskattat kostnaderna för inköp

skogsmark.av
Jag kommittén borde föreslagit,att del i finansieringen föranser som

inköp skogsmark till naturskyddade områden, Domän AB i den månav att
det finns lämplig mark avsätter skogsmark, i framför allt södra och
mellersta Sverige, till nationalparker och I den mån Domän ABreservat.
i stället skall avstå från mark, bör Domän AB efterersättas samma
principer gällde då bolaget fick över domänverkets tillgångar.tasom
Vidare bör all den mark domänreservatavsatts ettsom som mer

skydd. Att sker i betänkandet förutsättapermanent överförandeattsom av
mark för naturändamål kan finansieras med från försäljningenpengar av
Domän AB inteär realistiskt. Under de närmaste åren är frånpengar
försäljningen Domän AB helt uteslutet. Statens kapitalinkomster frånav
försäljning Domän AB uppstår bolagetsnär aktier säljs på öppnaav
marknaden Eftersom frågormånga kring Domän AB återstår lösaatt
dröjer privatiseringen fler Skallår. kommitténs förslag, minst 5 %attom

alla skogsmark skall skyddas, finansierat krävs det andraav anses vara
finansieringsformer. Möjligen kan framtida ökade skatteinkomster från ett
effektivare Domän AB underlag för finansiering.vara en
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Ökad industrikapacitet

den växande råvarutill i skogen ochKommitténs betänkande gångentar upp
utmaning skogsindustrinpositivt tillväxten tillframhåller är attatt en

kan till viktigt vibygga kapaciteten Det ärså att tas attut resursen vara.
till nyinvesteringari Sverige för ökad industrikapaci-försöker finna vägar

skogsägare under 80-talet placerat relativtEtt sätt är storatet. att som
belopp skogskonton skulle kunna dessa medel och dem påpå ta ut satsa ny
industri riksdagen erbjuder framflyttandet beskattningen tillattgenom av
dess eventuell försäljning aktierna sker. skulle möjliggöraDetaven

Sverige.satsningen industri bland massafabrik i södrapå annat en nyny
produktionen innebär råvanibehovetFrövifors planer ökapå att att

från miljoner till miljoner vilket kan blikommer öka 1,2 2 ettatt ton ton
värdefullt tillskott. kräver dock omvärdering infrastruktursats-Det en av
ningarna i regionen.

intresse bör till positiv kraft4. Skogsägarnas tas vara som en

Utbildning

Kommittén föreslår kraftfull satsning utbildning, rådgivning ochpåen
Samtidigt konstaterar utredningen skogen i alltinformation. störreatt

utsträckning kommer människor inte bor gården.ägas på Detatt av som
metoder skogsägare. Satellitutbildningställer ökade krav nåpå attnya nya
besök i skogen.bör erbjudas, varvad med

Satsningen ubildning kräver omprioriteringarpå så att extra stora
in det området. Den skärpning kravet miljöhänsynsätts på påresurser av

innehåller föjas väl planeratbetänkandet måste ettsom upp genom
utbildningsprogram.

myndighetens arbeteSkogsågaren med vid med inventeringar etc.

Kommitténs förslag bygger skogsägarens intresse ochpå att engagemang
för skogen förnyelsebar och miljövärden till Det ärtassom resurs vara.
viktigt myndigheterna inventeringar,vid planläggning eller andraatt

alltid erbjuder markägaren delta.ärenden på marken möjlighet att
förMyndigheterna skall ha respekt det enskilda ägandetsamma som

har för varandras ägande. I den mån myndigheterna respekterargrannar
intressetäganderätten bidrar de till upprätthålla för god skogsskötsel.att en

5. Bättre dokumentation plantmaterialav

Alla deltar i framtagningen plantor för skogsbruket, plantodling,som av
fröodling, plantförsåljning dokumentera materialetsmåste noggrantosv.

proviniens, plantageodling, kloning, genmanipulation Dessaetc.ursprung,
skogensuppgifter under tid minstmåste motsvararsomsparas en

ornloppstid. Skogsägaren skall vid alla köp plantor erhålla dokumentettav
innehåller fakta. här framför allt viktigt plantornadessa Det är närsom
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kommer från främmande provinienser och i fråga främmandeom
trädslag.

Allmänhetens6. fir naturvärdenansvar

viktigtDet är allmänheten tillägnar sig kunskaper allemansrättensatt om
innebörd. Ett större hänsynstagande till fåglar under häckningstid och
övrigt vilt är nödvändigt. fortsattEn allemansrättgenerös kräver att
allmänheten iakttar försiktighet i fråga flora och fauna.stor om
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Särskilt yttrande sakkunniga Rolf Annerberg ochav
Valfrid Paulsson

finnerVi det angeläget och riktigt kommittén föreslår jämställaatt som
miljömålet med produktionsmålet i skogsbruket. Kommittén har dock inte
i tillräcklig utsträckning analyserat hur detta skall kunna genomföras vare
sig vad gäller medel, ansvarsfördelning eller behov till miljönettav mera

skogsbruk och dess metoder. För sådan analysanpassat borde kommit-en
bl.a.tén i större utsträckning ha beaktat vad i det natur-som anges av

vårdsverket överlämnade handlingsprogrammet Skogen, skogsbruket och
miljön.

De kommittén föreslagna åtgärderna för miljöanpassatettav mera
skogsbruk enligtär uppfattningvår otillräckliga för nå jämställdhetatt
mellan miljömålen och produktionsmålen i skogsbruket.
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Särskilt yttrande sakkunnige Hans Ekelundav

Framtidsanalys

Utredningen har i kap sina6 i bedömningar och slutsatser framtiden,om
med hänvisning till den osäkerhet förenadâr med ställningstagandensom
till utveckling lång och medellångpå sikt, valt ganska kortfattat beröraatt
dessa tidshorisonter. utförligaMer beskrivningar utvecklingen kortpåav
sikt har slagit igenom starkare i utredningens slutsatser. Det âr emellertid
ofrånkomligt för näring främst det gällernär frågoratt en som, om
anläggning skog, arbetar tidshorisonter siktpå 100 års sökamotav ny
redovisa de problem, möjligheter och visioner får förutgöra grundsom
långsiktiga ställningstaganden.

Det finns enligt min bedömning på lång sikt anledning till föroro
världens försörjning med till konsumtion,råvaror energiförsörjning och
industriell produktion. Den snabba befolkningsökningen och den ökande
föroreningsbelastningen luft, ochpå mark ödesmättadeär skeenden.vatten
Ett resursutnyttjande baseras förnybarapå råvaror och slutnasom
kretslopp nödvändig förutsättningär för den globala utvecklingen. Dettaen
bör få genomslag frågor markanvändningnär anläggningt.ex.om som av
skog behandlas i land ochvårt i andra länder. Det långsiktiga perspektivet
borde enligt min uppfattning sålede fått väga i utredningens samladetyngre
slutsatser.

Ståndsortsanpassat skogsbruk

Utredningen har i avsnitt under10.3.1 i1 § sammanfattande text angetten
vad lagens inledande bestämmelser innebär fir skogsbruket i centrala
avseenden. Jag det till godär vägledning för framtiden iatt ävenattanser
detta med utgångspunktisammanhang, lagtext,1 § på sätt närsamma som
det sägs skogens nyttjande präglasskall mångbruk, uttalaatt attav
inriktningen skall ståndsortsangassat skogsbruk. ståndsortsan-Detettvara
passade skogsbruket innebär alla ochmark- beståndsvårdande åtgärderatt
utförs med beaktande den enskilda vâxtplatsens naturgivnanoga av
förutsättningar tillväxtmiljömed målet skapa bästa möjliga för trädenatt
med skötselmetoder samtidigt riskernaminimerar för effekternegativasom
på miljön.

Skogsbruksmetoder

Uterdningen beskriver, bl.a. i kap. framtida8 mål och i kap. 10om om
lagstiftning, förväntad utveckling skogsbruksmetoder och skötselfor-en av

I kap. i bilaga6 finns10 specialanalys alternativa skötselfor-mer. en av
Användning dessa förordnas främst naturvårdsskål ocksåmer. av av men

fir åstadkomma tyngdpunktsförskjutning till åtgärder främjaratt en som
framtida kvalitetsproduktion.
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ställningstaganden i dessa hänseenden mycket viktigaUtredningens är
centrala frågorna inom skogsskötseln alltifrån anläggningdå de derör mest

till virkesskörden. inriktning föreslås kommer fåskog Den attsomav ny
betydelse inte bara för det praktiska skogsbruket ocksåmycket utanstor

rådgivning.för forskning och utbildning Det hade dennasamt mot
det betänkandet ivarit värde i utförligt ochbakgrund stort ettom merav

gjorts beskrivning önskvärd utvecklingsammanhang hade aven av
skötselformer.skogsbruksmetoder och

spektrum skötselaltemativ sedanUtvecklingen bredare ärmot ett av
också i betänkandet, både de vetenskapli-flera inledd sägs ärår men, som

kunskaperna härvidlag inte långt utveckladeoch praktiska på när såga
ifråga de traditionella åtgärderna. Kunskapsuppbyggnad ochsom om mer

kunskapsspridning därför angelägen. Vidare det, de målär är sattsom som
nödvändigtsamtidigt skall åtgärdsvalen sker med dennås, attupp

ståndsortsanpassade skogsbruksprincipen för vidögonen. Att övergången
tillgripa enkla schablonlösningar baratill varierat skogsbruk lederett mer

till tidigare decenniers försök med metodernatumäraatt mer upprepas
i fråga dimensionshuggna, utglesade ochmed välkänt resultat lågpro-om

följd.duktiva skogar undermåliga återväxter När det gällersamt som
råder ingen kunskapsbrist.erfarenhet tidigare misstagav

Avverkning

förslag till framtida mål för skog och miljö väl under-Utredningens är
tydligt återgivna i kapitel innebärbyggda och motiverade Desamt

bredd och fördjupningen isin miljöavsnittetsammantaget genom genom
hittills kommer ställas skogsbruket.minst lika krav på Detatt stora attsom

inte minst från naturvårdssynpunkt påbjudna målet ökad anpassningom av
skogliga åtgärder till skilda biotopers förutsättningar kommer, skälav som

Åtgärdernasärskilti föregående avsnitt, ställa höga krav. måsteattangetts
vidmakthållsutformas naturvärdena onödiga produktionsför-så att utan att

luster ökade frihet skapats för markägama självauppstår. Den attsom
förenasfatta beslut i dessa frågor kommer, den med nödvändigom en

kunskapsförsörjning, bli tillgång den också förenad medäratt etten men
för målen skall nås.stort attansvar

föreslagitUtredningen har i avsnitt 10.3.3 12 i nuvarande§att
skogsvårdslag skall bort. bestämmelsen idag dels vilkaItas anges
awerkningsformer tillåtna Q avverkningen skall främjaär attsom
skogens utveckling eller vid slutavverkning genomföras denså äratt
ändamålsenlig för anläggning skog. Motiveringen för slopandetav ny av

frågan tillåtnabestämmelsen rör vitt kan utläsas enbart awerknings-så om
främstformer. Det är med hänsyn till kommenterad målsättningovan

följdriktigt denna del lagtexten finns däremot såvittutmönstras. Detatt av
jag kan bedöma inga skäl angivna motiverar kravenatt attsom om

främja utveckling alternativtavverkningen skall skogens ända-vara
målsenligt för bör slopas.anläggning skog ocksåav ny
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motiveringen avvikelsemaI avsnitt föreslås också med attsamma -
kommer bli få nuvarande lag reglerar13 §sammantaget att att som-

tillåten slutavverkningsålder också bort.tas

funnitsBestämmelser med motsvarande innebörd har svensk skogslag-
stiftning sedan lag. tidigare haft utformning1923 års De har en av
utpräglad minimilag och förhindra sådana åtgärder skogs-avsett som
skötselmässigt uppfattats exploaterande awerkningar. De har ocksåsom

funktionenhaft den de fyllt vad uppnåtts med återväxtbe-att ut som
stämmelserna de den skogen skydd. Genomatt gett ettgenom yngre
tillkomsten skogsvårdslag skärptes och preciserades1979 års be-av

förstämmelsema. Motiven höja kraven då den hotande virkes-att var
bristen. bl.a. bakgrund de målJag uppställts, detmot attanser, av som
fortfarande finns skål behålla stadganden den här Det gåratt arten. attav
föra paragrafema till bestämmelse med förebild i äldre lagsamman en som

karaktären vanhävdslag. Jag är övertygad flertalet skogsäga-attges av om
ställer för stadgande bekräftar sekellångett snartre upp som en norm-

bildning i land exploaterandevårt avverkning inte tillåten.är Jagatt vet
också vad detta innebär för uppfattningen skogspolitik detvår påav
internationella planet.

deSlopandet här aktuella bestämmelserna får också indirektav
lagstiftning vilketpåverkan på inte berörts i betänkandet. Det rör trearman

områden här kortfattat skall omnämnas.som
det första förändras förutsättningar för tillämpningFör ädellövskogs-av

intelagen. Idag får skogsvårdsstyrelsen tillstånd till slutawerkning ige
lägsta slutålderädellövskog förrän uppnåtts. Detta ansågs viktig delsom en

skyddet för den ädla lövskogen vid tillkomsten ädellövskogslagen.av av
det andra år ransoneringsbeståmmelsemaFör flera olikapå sätt

tilltill slutavverkningsåtgärdenkopplade sådan och den skog ärsom som
tillåten slutawerka enligt 13

stadgandet iFör det tredje utgör 12 avverkning§ inte får ske påatt
ändamålsenligtär för anläggningsätt än skog viktigannat som av ny en

grund för skogsvårdsstyrelsens prövning avverkningstillstånd inomav
svårñryngrad skog. Skogsvårdsstyrelsens möjlighet där särskiltatt
föreskriva avverkning och i skogsvårdslagen.återväxt 19 §om anges

För de här nämnda situationema lösningarmåste redovisas på ettovan
eller sätt.annat

Inventering

kap. redovisar utredningen förslagI 13 till hur inventeringar olika slagav
bör genomföras i framtiden. framgår bl.a. principerna förDär ansvarsför-
delning mellan det allmänna och den enskilde. förSkogsägarna ansvarar

uppgifter skogsproduktionen blirrör insamlade och kan till-att som
handahållas. Samhällsansvaret omfattar främst inventeringsbehov kopplade
till allmänna intressen naturvård, rekreation, friluftsliv och kultur-som
miljövård. Utredningen exemplifierar samhällsansvaret med de pågående
sumpskogs- nyckelbiotopsinventeringama.och
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för framtidenEn viktig fråga handlar det enskilda objektets kopplingom
till landskapsperspektivet. Utredningen ställer sig i skrivningar i kap. 10

naturvårshänsynens utveckling positiv till vid bedömningenattom man av
behovet inom objekt beaktar förhållandena inom område.större Avett ett
detta skäl det vidare,måste, sägs utvecklat inventeringsunderlagett
eftersträvas.

Det finns de situationerutöver utredningen valt beskrivaatt ettsom
flertal andra där samhället framtaget översiktligt täckandeett av men
inventeringsmaterial är nödvändigt. Utvecklingen under 1980-talet har
kännetecknats allt fler krav i detta hänseende. Den pågåendeatt restsav
och föreslagna kalkningsverksamheten kan inte genomföras ekonomisktpå
och tekniskt ändamålsenligt och natuvårdsmässigt meningsfullt sätt utan ett
täckande inventeringsunderlag. Detsamma gäller situation ökatnär etten
biobränsleuttag blir aktuell. I Sverige utgör täckande invente-ettnorra
ringsmaterial nödvändig förutsättning fir genomförande samråd ochen av
ömsesidigt hänsysntagande mellan skogsbruket och rennäringen.

Den utredningen förordade ändrade inriktningen metoder ochav av
awerkningsformer förutsätter, för bli framgångsrik, bl.a. in-att ett
venteringsunderlag sammanhang och ståndsortmässiga förut-som ger
sättningar.

ÖSIDen översiktliga skogsinventeringen betydelsefull informationger
i häralla beskrivna situationer. innevarandeNär budgetår avslutats återstår

ÖSI ÖSImilj. hektar1,2 skog där inte utñrts. fullföljaAtt dennaäven på
areal betyder mycket. Skogsvårdsstyrelsen och skogsbruket får tillgång till

heltäckande material dels för ställningstagande inom skogssektom delsett
för kontakter med länsstyrelser, kommuner och andra intressenter. Olika
företeelser ädellövskogen kan karteras och redovisas i sin helhet.t.ex.- -

vissa speciellaInom miljöer, här exemplifieras med Mittlandskogensom
Öland ÖSIpå och platåbergens sluttningar i Västergötland, utgör underlag

för särskilt finansierade projekt där skogsvårdsstyrelsen, delsom en av
sektorsansvaret, tillsammans med markägare och olika orgnisationer söker
lösningar dessa skogarspå framtida användning. Det är angeläget dettaatt
kan fullföljas. skogsmarkerDe återstår inventera har olikaattsom
karaktär. Utöver nämnda exempel återstår på del håll starktnyss en
ägosplittrade områden inventera.att

Det återstår medär nuvarande verksamhetsvolym mått mindresom som
än 2 års verksamhet. iEtt större sammanhang måste det, medett

SomHÖSIbeaktande den och det alternativ till sysselsättningnyttaav ger
samhällsekonomisktråder idag, bättre alternativ fullföljaett attsom vara

ÖSI än avbryta utredningen har föreslagit.att nu som
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Särskilt yttrande sakkunnige Yvonne Gustafsson ochav
Gunnar Wetterbergexperten

De samhällsekonomiska perspektiven i kommitténs betänkande borde enligt
vår uppfattning, ha fått framskjuten plats.en mer

Utgångspunkterna för skogspolitik bör grundas i den ekonomiskaen ny
politik och näringspolitk riksdagen slagit fast. Det innebär i förstasom
hand näringslivsklimatet förbättrasatt generella åtgärder såsomgenom
sänkt företagsbeskattning, förbättrad konkurrenslagstiftning och av-

Ävenreglering. Selektiva bransch- och företagsstöd avvecklas. skogsbruket
bör kunna inordnas i detta generella synsätt på tydligare sätt än vadett
kommittén förslår.

Utvärderingen skogspolitikens mål och medel borde ha drivits längreav
i form målmedelanalys. Vissa de slutsatser dras blirav en av som p.g.a.
den analysen mycket tvivelaktiga. Detta gäller kommitténssvaga t.ex.
slutsats målet väl avvägd hushållningatt med skogstillgångama harom en
uppfyllts tillfullo. Snarare tyder den växande virkesreserven på att
tillgängliga inte utnyttjas effektivt. Den virkesbrist fanns iresurser som
början 1980-talet indikerar skogspolitiken lagstiftning,att marknad,av
Skatteregler e.d. inte förmått bidra till effektivtså resursutnyttjandeett

möjligt. vinst iEn nivå med andra branscher betyder intesom skogsnä-att
ringen utnyttjar sina effektivt. Det faktum tillväxten överstigerresurser att
avverkningen är tvärtom tecken påett Kommittén harmotsatsen. valt att
inte studera virkesmarknadens funktionssätt vilket är brist.en

När det gäller skogspolitikens medel dras antal slutsatser de olikaett om
medlen. Dessa grundas bl.a. på olika studier. Någon egentlig målmedel-
analys har dock inte gjorts vilket gör det svårare dra slutsatser deatt om
olika medlen. En kommitténs slutsatser är den rådgivningav ochatt
information skogsvårdsorganisationen genomfört har varit effektivtsom ett
medel för föra gällande skogspolitik.att ut Vi delar inte denna uppfattning.
Utredningens underlag otillräckligtär och inte tillräckligt säkert för de
uttalanden görs rådgivningens kostnadseffektivitet.som om

Vidare har kommittén försummat diskutera vilka förutsättningaratt som
bör gälla för marknad föratt rådgivnings- och informationsverksamheten
skall komma till stånd.

Kommittén formulerar två olika jämställda mål för skogspolitiken, ett
s.k. produktionsmål och miljömål. Enligt vår uppfattningett är ingetdera

målen lämpligt överordnat mål. De övergripandeav målet bör, enligtsom
vår uppfattning, effektivt utnyttjandeett skogen och dessvara av resurser.
Detta bör ske under vissa givna restriktioner kan formuleras ettsom som
underställt miljömål och uthâllighetsmâl. Vi vidare det saknasattmenar
underlag för formulera kvantitativtatt avsättningsmálett på 5 % som
kommittén har valt göra. Inte heller produktionsmåletatt bör överbetonas.
Den starka betoningen virkesproduktion, länge präglat skogspoliti-av som
ken, har varit olycklig både samhällsekonomisk och miljövårdandeur
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resursutnyttjandeeffektivtkravet påhushållningsmålsynvinkel. Det som
miljömässig hänsyn.ochsamhällsekonomiskdäremotförenarinnebär

medel. Någonskogspolitiskaantalförslag tillKommittén lämnar ett
enstakamed någotinteåtgärder hardessaförfinansieringgodtagbar

föreslagits.undantag
organisationsutredningföregriper denkommitténviSlutligen attmenar

behandlas iskall nästaochf.n. görsskogsvårdsorganisationen somsomav
intekommittén delstyder påmedelsramenföreslagna attbetänkande. Den
delsdetaljreglering,minskadtillförslagenföljdernatilltagit hänsyn av

rådgiv-underlagetbristfälligadetlångtgående slutsatserdragit omav
medel. Det ärskogspolitiskaeffektivitetinformationensochningens som

därmedutredning bör görasförutsâttninglösadenolyckligt eftersom som
genomföra.blir svår att
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Särskilt yttrande sakkunnige Lennart Nymanav

Den bärande i kommitténs förslag till framtidatesen skogspolitik har varit
produktionsmål och miljömålatt måste jämställas. Principema för det

nationella miljömålet är entydigt och korrekt formulerade biologiskur
synpunkt, och detsamma tycks gälla produktionsmålets förverkligande.
Kommittén väljer för sina vidare ställningstaganden följa den svåra,att

biologiskt rimliga vägen, det eftersträvadesett mest miljöskyddetmen att
i huvudsak ska kunna uppnås samtidigt den ekonomiska produktionensom
nyttiggörs över i princip hela skogsrnarksarealen. -Skydd speciellaav
biotoper inte kan inlemmas i rationellt skogsbruk föreslåsett ske delssom

reservatavsättningar dels frivilliga avsättningar frångenom genom
skogsägamas sida. Den nämnaren förslagssidanpå ärgemensamma att
uppnå ökad variation i skogen och därmed slå vakt biologisk mångfald,om
genetisk variation, hotade och skogensnaturtyper estetiska och kulturella
värden, allt i överensstämmele med det riksdagen beslutade nationellaav
miljömålet. Beskrivningen nutida förhållanden och framtida förut-av
sättningar för skogsbruket och dess miljöproblem, i landet såväl som
globlat, och ambitionen försöka leva tillatt konsekvenserna harupp
kommittén all heder Problemen kommer i förslagen till praktiskav.
tillämping portalparagrafens mål.av

En sammanfattning svårigheterna kan, enligt min mening, göras påav
följande sätt:

de föreslagna1 åtgärderna är för splittrade och splittrande,
2 för lång tid genomföra ochtar att
3 är för osäkert finansierade.

Några detaljerade synpunkter inom de olika problemømrådena:

Ansvarsfördelningen i skogvårdsfrågor mellan skogsvårdsstyrelsen och
länsstyrelsen kommer troligen försvaga milj övårdsarbetet.att Som regional
naturvårdsmyndighet är det rimligare länsstyrelsen får ökatatt ett ansvar

än minskat, för därigenomett få tillsyn över allaattsnarare typer av
arbetsföretag kan negativt påverka skogsmiljön detta gäller bådesom
under 18 och 20 i skogsvårdslagen.
Ädellövskogslagenmåste bibehållas. Detta är direkt naturvårdskravett

med tanke på 24 % alla hotadeatt växter i landet finns i dennaca av
skogstyp eller är bundna till ädellövträd. Lagen dessutomär viktig
eftersom den även omfattar övergångsbiotoper till jordbrukslandskapet som

hagmarker. Jag ingent.ex. anledning förändra eller avskaffaattser en
fungerande lag.

Det behövs vidare samlad behandling skogsskötselmetoder,en av som
år speciellt utarmande skogsrniljön,på och dessa bör helt enkelt förbjudas
och i skogsvårdslagen.upptas Exempel är hyggesplöjning, dikning och
kommersiellt skogsbruk på skogliga impediment. När det gäller införande
i landet främmande kommitténgår sinarter väg, och negativav egen en
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hinder ska kunnafrämmande trädslagnämligen,sådan. Man utanattanser
inte sätt uppnåskala. äri liten Dettaänanvändas, attoch ettprövas om

Å glädjande känsligkommitténsidan ärandramångfald.biologiskÖkad
alltför främmandeellermaterialanvända klonatriskerna medinför att pro-

in-onödiggenetisk variation. Enfortsattslår vaktvenienser, och om
konsekvens.

ambitionen,den framñrdaaspekten framgårtidsmässiga attDen av
frånundantagenhela landetskogsmarken ibör 5 %först 30 år varaavom

och nationalparker.mark iavsättningarskogsbruk naturreservatavgenom
i principinternationell praxis,%,nuvarande siffra är 3 sommen enca

nedredennaturvårdsorganisationer, sätterglobalasamtligaaccepterats av
rimligtvill kunna%till 10skyddad ettförgränsen naturtyp gemanom-

kundeambitionsnivårimligmångfalden. Enbiologiskaför denskydd vara
ungskog, eftersomochvissa kalhyggeninkludera ävende 10%-eniatt

förkostnadensuccessionsstadier samtidigtskydd flerdetta somavger
intebiotopskyddetföreslagnablir hög. Detmarkavsättning inte så tros

5-8 årdet skulleår,bortåt 10genomföras förrän atttakunna om
nationellfåoch 5-10sumpskogsinventering årgenomföra att enen

ochdjurMed drygt 000genomñrd. 1nyckelbiotopsinventering arter av
insekter,de flesta ärskogslandskapethotade iredan idagväxter mossor,

långsamför akuta för såproblemenfaktisktoch svampar ärlavar
sig ha.kommittén sägerambitionerdehandläggning, med som

Är verkligen möjligtdetsvårtolkad.specielltFinansieringsfrågan år att
ompriorite-i huvudsakbortfallande medskogsvårdsavgiftenskompensera

ABDomän Föroch utförsäljningstatsmedelbefintliga attring avav
utför-reservatsarealen räcker knappastökningnödvändigtrygga aven

finansieradet inte gårOmDomän AB. reservats-säljningen attav
enligt Polluter Paysskogsbruket självt bidrabörskattevägen,bildningen

tillstatsbidragende flestasäkert önskvärtrimligt ochPrincile. Det är att
ambitionsnivånväsentligt ökadedenawecklas, attskogsbruket men

erhållaskan knappasti skogsbruketnaturvårdshänynbättreåstadomma en
Skogsägarna.åtagandenfrivilligapålagor ellerenbart avgenom

naturvårdsprogrami sittSverige harWWFVärldsnaturfonden nya
och uppställtskogslandskapet,problemanalysgjort ettmaj 1992 aven

uthålligt nyttjandemångfald,biologiskbevaradför uppnåantal mål ettatt
huvud-resursslöseri. De femminskatochförnybara ettnaturresurserav
korthetmålen ifölja för nå ärSverige börvipunkterna, attattansersom

följande:de

naturlig trädartsanunan-skogsarealen ska hadeltillräckligtl stor aven
fri utveckling,s.k.sättning och stå under

fallet,vad idag ärlångtgående änblinaturvårdshånsynen måste2 mer
kunskap ekosyste-tillbevarandestrategiema måste3 senaste omanpassas

dynamik,funktion ochmens
iåterskapasunderrepresenterade skogstyper måsteellerförsvunna4

jordbmksbygdema, och
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5 utbildning och information vimåste arbeta för realistiskgenom en syn
på de biologiskamånga och upplevelsemässiga vården utöver de rent-
ekonomiska kopplade skogsbruket.är tillsom-

Kommitténs ambitioner följer i allt väsentligt detta breda scenario, men
åtgärdsförslagen lär inte tillräckligatyvärr i koncentration, tidsan-vara
passning och fast finansiering för målen skall kunna uppfyllas.att
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Särskilt yttrande sakkunnige Rolf Lindellav

Mot bakgrund riksdagen nyligen har lagtatt fast riktlinjerna förav
miljöpolitiken, och dessa gradriktlinjer hög beröratt de areella näringar-

borde det enligt min mening självklart relatera skildana, attvara
miljöfrågor inom skogsbruket till dessa riktlinjer. Så har dock inte skett på

konsekvent sätt i kommitténsett betänkande.
De frågeställningar jag finner anledning i särskiltatt tasom ettupp

yttrande rör
tolkningen den s.k. sektorsprincipen,av
ñnansieringsfrågoma,
behovet miljökonsekvensbeskrivningar samtav
förslaget utvidga skogsmarksbegreppet.att

Sektorsprincipen och skogsbrukets ansvar

1991 års miljöpolitiska beslut

Innebörden riksdagens uttalande sektorprincipen är varje sektorav attom
skall sitt miljö- och naturvårdsansvarta inom för sin verksamhet.ramen
Sektorsmyndighetemas miljöansvar har preciserats dettaattgenom ansvar
har skrivits in i deras instruktioner. Det gäller för bl.a. skogsvårdsorgani-
Sationen.

Enligt riksdagens miljöpolitiska beslut krävs bl.a. både företag,att
myndigheter och enskilda människor för skyddet miljöntar ansvar av
prop. 199091:90 17, 35, 66, JoU 30 64.s. s.

Riksdagen har vidare uttalat ökade kunskaper visaratt föratt ansvaret
säkerställa den biologiskaatt mångfalden och den genetiska variationen

inte får begränsas till bli fråga ekonomiskaatt förstatensen om resurser
intrångs- och inlösenersättningar 199091:JOU 30 255. Artbevarandets.
bör iäven fortsättningen angelägenhet för jordbruket och skogs-vara en
bruket och‘ inte naturvårdsfråga s. 202.separat För denses som en
enskilde får sektorsprinicpen sin betydelse riksdagens uttalande s.genom
199 och kostnader föratt naturvärden i vardagslandskapet främstansvar
bör vila på näringsidkare i sin verksamhet.nyttar naturensom

Kommitténs tolkning sektorsprincipenav

Sektorsprincipens innebörd har enligt min mening inte analyserats
tillräckligti betänkandet och slutsatserna rörande för administrationansvar
och tillämpning lagstiftning därförär inte i överensstämmelse medav
statsmaktemas angivna förutsättningar. Riksdagens beslut innebär inte att,
så kommittén föreslår, skogsmyndigheten eller skogssektom skallsom ta
över för administrationenansvaret kulturmiljöpolitk, miljöpolitikt.ex.av
eller regionalpolitik för de områden i landet där det bedrivs skogsbruk. På
miljöpolitikens område är Naturvårdsverket och länsstyrelserna de
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regional nivå. Dessacentralsammanhållande myndigheterna på resp.
förochrniljöutecklingenförhelhetsansvar ansvaretmyndigheter har ett

sektorer.för miljön i olikauppföljning insatsernaochpåverkan av
viktigahelhetsansvar. DetdettaSkogsvårdsorganisationen kan inte överta

förinommening,minenligtsammanhang är,i detta att ramensnarare
samarbetsformeradministrativasmidigaansvarsfördelning finnarådande

varandra.skärdär intressenamyndighetersektorerberördamellan olika
förregionala planetdetsamordningsroll pålänsstyrelsensBl.a. måste

länsstyrelsen skall kunnauppmärksammas. Ompolitikområdenmängden
har beslutatsuppgifteruppföljandesamordnande ochdeutföra avsom

naturvårdmiljö- ochförhelhetsansvarinte dessstatsmakterna kan
administrativahela detolika sektorer överfragmenteras på så sätt taratt

delvisinte förslagenDärför kanspecifika del.för sin attt.ex.ansvaret om
frånarbetsföretagsamrådmarkavvattning ochförföra bort ansvaret om

naturvårdslagen accepteras.
skogligabiotopskyddet och dedetgäller frågandetNär nyaom

skogsvårdsorgani-formerna förbörnaturvårdsintressebiotopema stortav
länsstyrelsernasytterligare såanalyserasoch uppgiftersationens attansvar
miljöområdetuppföljningsansvar påövervaknings- ochcentrala besluts-,

inte urholkas.
enligtmyndigheternas ärochsektorsprincipenrörandeFörslagen ansvar
denföregriper dessutomunderbyggda ochtillräckligtmening intemin

genomföra inomkommittén skallskogsvârdsorganisationenöversyn somav
kort.

Finansieringsfrågor m.m.

verksamheti sindenmiljöpolitiken ärtanke inombärandeEn att som
kostnaderför deockså skallstörningskada ellerorsakar somansvaraen

anförde i årsRiksdagen 1991åtgärda denna.medförknippadeär att
betalar PPP-förorenarenprincipenliksommiljöpolitiska beslut attatt
motsvarandemed försumingen, börsambandtillämpas iprincipen en

den biologiska mång-ochförvaltandeprincip utformas, där naturenav
princip inte förutsätteroch ii verksamhetennormalt inslagfalden blir ett

255.19909l:JoU3Ostatliga bidrag s.
konsekvensernamening inte analyseratminKommittén har enligt av

utvärderingförutsätts närmaretillräckligt.detta uttalande Det attt.ex. utan
principkunskapsförmedling iochrådgivningbaserade påfrivilliga insatser

Vidare harmiljömål.skogsbruketsför nåtillräckliga medelär att
skogsavverk-åtgärdbedömningar t.ex.255uttalatriksdagen s. att av en

förhållande tillbara ipespektiv äni vidarekunna görasning måste ett
förbedömning behöva görastordefallfastighet. mångaviss del I enav en

Jordbruks-fastighet.för enskildområde änsammanhängandestörreett en
tillbakgrund bör återkommadennaanför regeringenutskottet motatt

nuvarandepåverkabedömningar kansådanaförslag hurriksdagen med om
kan skedettaUtskottet förutsätterintrångsersättningregler för attm.m.

förtill grundlåggrundläggande principerutgångspunkt i demed som
1987.naturresurslagen årochoch bygglagenplan-riksdagens beslut om
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Denna frågeställning har emellertid inte analyserats närmare i betänkandet.
Underlag för sådan analys finns bl.a. ien Ds 1991:87rapporten
Naturvårdhänsyn och de areella näringarna, vilken har överlämnats till och
föredragits för kommittén.

Kommittén lämnar enligt min mening i vissa stycken helt oacceptabla
finansieringsförslag för de insatser föreslås. Kommittén undvikersom att
analysera vad riksdagens uttalanden sektorns och den enskildesom ansvsrkan betyda enligt sektorsprincipen. Kommittén ñrutsätter vidare tillatt
statskassan inflytande medel från miljöskatter t.ex. koldioxidskatten kan
Öronmärkas för särskilda ändmaål. Vidare innebär kommitténs förslag att
medel för skogsmiljöändamål från medeltas avsedda för den generella
miljöpolitiken.

Miljötillståndet och den framtida utvecklingen kommer enligt alla
beräkningar krävaatt nettotillskottett skilda Mot bakgrundav resurser. avriksdagens uttalanden bl.a. skogssektoms förom erforderligaeget ansvar
miljöinsatser kan det från miljöpolitisk utgångspunkt inte acceptabeltvara

medel till insatseratt för och miljövårdnatur- används för åtgärder somhittills har finansierats sektorns via deav avskaffadeegna resurser numera
skogsvårdsavgiftema.

Mil jökonsekvensbeskrivningar

Regering och riksdag har introducerat miljökonsekvensbeskrivningar
MKB centralt inslag i planeringsprocessen.ettsom Regler MKB tarom

form internationellt inom bl.a. FNnu och EG. Sverige har sålunda
ratificerat Esbokonventionen miljökonsekvensbeskrivningar iom ett
gränsöverskridande sammanhang. I den Sverige nyligen undertecknadeav
konventionen biologisk mångfald ställs kravom på milj ökonsekvensanalys-

verksamhetsñrändringar kan haer av negativ effekt biologiskpåsom en
mångfald. I denna har Sverige deltagit aktivt.process Mot bakgrund avdetta och med tanke på kommitténs direktiv dennapå punkt är det
otillfredsställande införandeatt ett MKB i skogsbruket avvisasav avkommittén. Det enligt min mening naturligt förvore exempelvisatt nyametoder i skogsbruket, storskaligt.ex. skogskalkning, och när det gäller
införande främmande trädslag, byggandeav skogsbilvägarav m.m.,
överväga vilken roll MKB bör ha i beslutsfattandet.

skogsmarksbegreppet

Kommittén föreslår skogsmarkenatt utökas med skogliga impediment.
Konsekvensen blir enligt specialmotiveringen mark liggeratt helt ellersom
delvis outnyttjad och idag inte betraktas skogsmarksom skallsom anses

sådan. Dessa områden är oftasom intresse för naturvärden varförav
förslaget borde ha analyserats ingående från naturvårdssynpunkt. Med
tanke på den framtida virkestillgångenatt enligt kommitténs överväganden
kan tillräcklig på den areal ianses dagvara skogsmark, ärsom anses som
denna vidgning skogsmarksbegreppet svårñrståelig.av
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Särskilt yttrande sakkunnige Erik Lundhav

Enligt utredningens direktiv skall den utarbeta miljömål för skogs-ett
bruket. I kapitel 7 har detta utvecklats. Där har förordat alternativ 3man

är mångbruksaltemativett och för vilketsom det är utmärkande att
skogen brukas med sikte på hög produktion och god och miljöhän-natur-

över hela skogsmarksarealen. Följdriktigtsyn har för skogensramarna
skötsel vidgats i skogsvårdslagen för att för mångsi-utrymme ettge mer
digt skogsbruk samtidigt hänsynsreglema bättre tillsom anpassas ny
kunskap naturvård i skogen.om

Utredningen betonar vidare myndigheternasatt arbete i hög grad skall
inriktas på bygga kunskaper,att förändra attityderattupp samt att
kartlägga och för skogsägama redovisa naturvärden. Reultaten skall nås
genom ökad kunskap hos skogsägare och andra aktörer. Detta kan ske

rådgivning,t.ex. utbildning och forskning.genom Man kan alltså säga att
utredningen vill uppnå målen skogsågaren frihetatt undergenom ge

inställning jag till fullo delar.ansvar, Deten är min övertygelsesom att
brett och framgångsriktett naturvårdsarbete fordrar medverkan av

anvarsfulla skogsägare också är beslutsföra i sitt skogsbruk.som Dessa
möjligheter försvinner i hög utsträckning samhället väljer försökaattom
skydda naturvärden detaljreglering olika slag. En detaljeradgenom av
administrering mycket antalett enskildastort objekt i skogsbruketav skulle
dessutom bli synnerligen kostnadsineffektivtett sätt för samhället att
ytterligare förbättra naturvärden i skogen.

Enligt min uppfattning har den skogspolitiska kommittén inte tillräckligt
beaktat sådana konsekvenser. Den utgår från riksdagens beslutatt ettom

biotopskydd enligtnytt § 21 NVL med all säkerhet kommer stärkaatt
skyddet för känsliga biotoper i skogen. Den belyser inte hur naturvårdsla-

byråkratiska detaljregleringar viagens samråds- och tillståndsplikter
kommer verka i den miljöatt mångbruk och samspel mellanav naturvår-
dens företrädare och brukarna, kommittén i grunden utgår ifrån.som

Utredningen har inte analyserat Naturvårdsverkets förslag till biotop-
skydd och hur de föreslagna detaljreglema kommer påverka såvälatt
naturvårdsarbetet hos myndigheter brukare. Därmed saknas ocksåsom en
bedömning vilka överlappningar kommerav uppstå mellanattsom
biotopskyddsparagrafen och hänsynsreglerna i skogvårdslagen. Jag delar
således i dessa avseenden inte kommitténs inställning till den lagstiftning

krävs för uppnå miljömåletatt i skogen.som Däremot delar jag dess upp-
fattning det är sektorsmyndigheten,att skogsvårdsorganisationen, skallsom
handlägga den lagstiftning befinns nödvändig i skogsbruket, såledessom
också när det gäller naturvårdsfrågoma. dettaI sammanhang vill jag också
framhålla kommitténs förslag i ökad utsträckningatt använda civilrättsliga
avtal i stället fir lagstiftning.

Ytterligare jag den utredningenatt föreslagnaanser ändringenav av
ersättningsreglema enligt 26 § NVL bör genomföras i avvaktan på att
denna fråga blir föremål för äganderättsturedningens prövning.
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Särskilt sakkunnigeyttrande Jan Remrödav

Utredningens huvudsakliga slutsatser och förslag sammanfaller mycket väl
med den grundinställning och den utvecklingsriktning svensktsom
skogsbruk idag har. Detta gäller inte minst på miljöfrågoma och hursynen

kunskaper och erfarenheter inom detta område aktivtpå sätt måsteettnya
byggas in i skogsskötslen såväl miljö-så produktionsmålen klaras.att som
Det samlade skogsbruket har iockså särskild avsiktsförklaring tillen
utredningen bekräftat bereddår aktivt arbeta på detta sätt.att attman

Jag vill emellertid anmäla dels kompletterande åsikt angåendeen
miljömålet och dels positiv användningpå skogsskötselme-en mer syn av
toder förbättrar produktionen.som

Miljömålet i praktiken bredare

det gäller miljömåletDå för skogsbruket utredningen kring treresonerar
principiella modeller. Den första innebär avsättning stora naturreservat.av

andraDet är bruka skogen med olika intensitet med hänsyn till såvälatt
arbetssvårighet avstånd till fabriker och marknader. Den tredjesom
innebär skogen över hela arealen brukas med sikte både högatt på
produktion och god miljöhänsyn. Utredningen förordar den tredje modellen

föreslåroch miljö- och produktionsmålen jämställs.att
Detta är naturlig och riktig grundinstållning det är viktigt atten men

samtidigt i den praktiska verkligheten såsom realitetnotera att ävenen
finns betydande element modell ochtvå detta i högsta gradattav gynnar
naturvärden och miljömålet.

tekniska,Av ekonomiska, geografiska och biologiska skäl har alltid
skogen haft varierande brukningsvårde vilket påverkat intensiteten. Ut-
vecklingen idag går tydligt ökande differentiering i brukningsin-mot en
tensitet. Detta gäller inte bara skillnader mellan regioner såsomstora
inlandet kontra kusten i Norrland. Samma skillnader i förutsättningar finns
nomialt på småskaligare sätt inom alla skogsregioner. finnsDet därförett
betydande skogsarealer brukas med lägre intensitet och det kommersom
alltid finnas betydande arealer produktiv skogmark brukas alls.att som
Den exakta omfattningen är svår vissa företag har uppskattatatt ange men

minst den produktiva skogsmarkenatt i praktikenett ärprocentpar av
lämnad för fri utveckling.

Då det gäller den kommande diskussionen angående utredningens djärva
och i sak ärmu opreciserade målsättning 5 % skogsmarken skallatt av
lämnas för fri utveckling, det viktigtär också de naturligen avsattaatt
arealema invägs liksom de betydande avsättningar frivilligpå vågsom nu
görs olika företag och skogägerae.av
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Varning for utvecklingsfientlighet

det gäller skogsbrukets metoder redovisarDå utredningen överraskandeen
negativ inställning till åtgärder förbättrar skogsproduktionen.som

motiveradTveksamheten är sakligt och likaså saknas helt specialana-svagt
lyser redovisar de positiva konsekvenserna produktionsförbättradesom av
skogsskötselmetoder. detta område finnsInom framgångsrik svensken

skogsforskningbiologisk successivt utvecklat såväl allt bättresom
skogsodlingsmaterial praktiskt intressanta produktionshöjandesom

Ävenbeståndsbehandlingsmetoder. virkesresursen ökar nationellt settom
kommer det för enskild skogsägare alltid intressant sinpåatten vara egen
mark producera virke till lägre kostnad med minskad risk för bakslag.mer
En ökande nationell virkesresurs är också viktigt bidrag till Sverigesett
framtida konkurrenskraft det skogsindustriellapâ området.

För åstadkomma detta det viktigt med fortsattår dynamiskatt en
skogsforskning stark tilltrooch till utveckling och praktisk användningen

kunskper. Framtiden ligger inte i backa till gamla metoder. Denattav nya
potentialen och den utmaningen för skogsforskama ligger idagstora stora

i utveckla olika såväl gamla skogskötselmetoder förenaratt nya som som
hög produktion med god miljö. Enligt utredningens förslag skallegeten en

miljö- och produktionsmålen jämställda.vara
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Sydowsakkunnige UlfSärskilt yttrande vonav

Kommittén hoppasmedicin krävs.Vi vilkenDiagnosen klar.är vet som
och uppmuntranglada tillroppatienten tillfrisknaratt genomnu

frivillighet till varjetydligen bära överskriftenskogspolitik ska1990-talets
tillpolitik präglats parollen virke1980-taletspris, på sätt avsomsamma

skada för skogarna ochenkelspårighet gjortprisvarje storsomen-
ska likaskogspolitiska modependeln svängaskogsbruket i Sverige. Den
eller Sverigessig för skogen, skogsägamatidigare, tillvilt gagn varesom
och fakta harfrån långsiktighet, helhetssynekonomi. stället för utgåI att

slagordsmässigt tänkandelåtitskogspolitiska kommittén tyvärr styraett
problem-be-sig mellan sidanAvgrunder åsina förslag. öppnar ena

åtgärderoch andra sidan demål kommittén sätter åskrivningen och de upp
föreslår.man

framtida skogspolitikförslag blir vägledande för vårutredningensOm
Sverigeskogar fortsätta.biologiska utarmningen vårakommer den attav

till internationella åtaganden påleva sinakommer inte kunnaatt upp
miljö- och naturvårdsmålheller inte till denaturvårdsområdet och som

etti framtiden itill blir ävenriksdagen. Hänsynfastställts naturenav
för skogsmarkensoch inte skyldighetpraktiken frivilligt åtagande en

avgörandepraktiken råder och varitibrukare. laglöshetDen ensomsom
bestå. Deutamming utredningen beskriver, kommerbakom denfaktor att

systematisktkommersitt naturvårdsansvarskogsbrukare atttarsom
i naturhänsynen.jämfört med demmissgynnas struntarsom

Allmänt

de naturvårds-värdefull sammanställninginnehållerBetänkandet aven
skogsbruket har orsakat. Påmoderna, intensivaproblem det sagtsnart

inaturvärdenunderstryker utredningensida betänkandetvarje attav
bekräftas kritikefter punkt deninte fungerar. punktskogsbruket På som

analysfört fram denNaturskyddsföreningen under många år sebl t exa
Sveriges 689.i Naturgörssom

de kritiska synpunktema,uppmuntrande kanskeärMest att av
delasdöma, verkarkommitténs ävendiskussionerna mötenpå att av

företrädare.skogsbrukets
med andra ord ipolitiker och forskarenaturvårdare, årskogsbrukare,

ökaskogsvårdslagen har varit bragällandedenöverens attattstort om
den biologiskasamtidigt drivit pådenvirkesproduktionen attmen

skogsekosystemen.utammingen av
kommit-utgångspunkt förha varit brakritiska bordeDenna ensamsyn

utarnmingen.för tillrätta medeffektiva åtgärder kommaföreslåtén attatt
blivit fallet.har emellertid inteSå

fromma förhopp-otillräckliga och präglasheltFörslagen är mera av
detproblemanalysen är i närmasteKopplingen tillningar realism.än av
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obefintlig. I stället för hitta praktiska lösningar föratt klara naturvårds-att
målen, motsätter sig kommittén nästan varje form reglering, även tillav
priset ökade kostnader ocheller bristande måluppfyllelse.av

Några exempel:
Kommittén konstaterar även skogsbruket skulleatt uppnå0 om en

fullständig efterlevnad 21 § ang naturhänsyn, såsom denav var
utformad 1979 och fortfarande är utformad idag, skulle detta vara
otillräckligt för uppnå nuvarande naturvårdsmål.att Trots detta
föreslås endast marginella justeringar lagstiftningen.av

Kommittén säger skogsproduktionen ska kunnaatt upprätthållaso med
naturlig vittring, tömanedbrytning och luftbuma. näringsämnen från
havet inga instrument fir intensiteten i skogs-att styramen ger nya-
bruket, inte heller förbud helträdsutnyttjande eller gödsling.mot

Kommittén pekar skogstyper exempelvisut sumpskogar där barao
sådana skogsbruksmetoder i hög grad kan bevara naturvärdens skasom
användas, inte på något sätt hur detta ska åstadkommas.men anger

Kommittén proveniensförflyttningaratt bör undvikas ocho anser att
lokalt skogsodlingsmaterial i högre utsträckning ska användas men-

inga medel för valet plantmaterial.anger att styra Kommittén är inteav
beredd sätta för användningenatt stopp trädslagens contam-ettav

tallen flyttats hit från världsdelsom en annan

Kommittén avvisar återgång till de ersättningsregler firo naturhän-en
gällde fram till 1987, sådan åtgärd skulletrots bådesyn som att en vara

mycket effektiv och relativt billig.

Kommittén skriver beträffande metoder skogsbruket i betydligto att
högre grad än hittills lmåstel bedrivas så det långtså möjligtatt som
efterliknar det sätt vilketpå skogsekosystemet naturligen fungerar.
Detta mål hoppas kommittén uppnå frivillighet och informationgenom

33 ledande företrädaretrots föratt skogsnäringeni sin k avsiktsför-s
klaring till kommittén varnade för diskussionen katt natumäraom s
metoder, efterliknar det sätt skogsekosystemet naturligen störssom

brand, insekts-t ochstorm, innehållergenom förex ettsvampangrepp,
mått önsketänkande.stort av

En fungerande naturvård kräver kunniga och motiverade människor.
Satsningar informationpå och utbildning är därför viktiga och nödvändiga
inslag i modem skogspolitik. Kommittén är dock än lovligt naiven mer
i sin dessa instrumenttro år tillräckligaatt för bemästra verklighetatt en
där det samtidigt är helt riskfritt och ekonomiskt lönsamt direktatt
nonchalera naturhänsynen.

Jag vill också för den alltför förenklat positiva hållning kommitténvarna
har till trakthyggesbruk kalhyggen. I del det svenskastoren av
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skogslandskapet, kanske så mycket 80 arealen, harprocentsom av
skogsbranden varit den viktigaste faktorn för den naturliga föryngringen.
I dessa miljöer är trakthygget sannolikt den från ekologisk synvinkel
lämpligaste avverkningsmetoden. På femtedel den svenska skogsare-en av
alen gäller detta dock inte, och det är viktigt i dessa områdenatt man
använder andra metoder. Det är också viktigt komma ihåg kalhyggetatt att
i kombination med förbättrad dränering skogsmarken driveren påav
utförseln Ävennäringsämnen från skogsmarken. i de regionerav och
miljöer där trakthygget är den bästa avverkningsfomien gäller det därför

begränsa dess omfattningatt och bl därigenom begränsa läckageta av
näringsämnen.

Kommitténs arbete

Kommitténs problembeskrivning har förtjänsten Närstora det gäller
förslagsdelen kommitténsår betänkande hafsverk. Många förslagenett av
är utomordentligt dåligt motiverade. På centrala punkter är direkttexten
motsägelsefull vilket gör det är svårt följaatt kommitténs tankar.att

Svaghetema går inte skylla på tidsbrist.att På två år hade det varit
möjligt både göra grundläggandeatt utvärdering den förda politikenen av
och i lugn och utarbeta förslagatt för framtiden. Först slutetro mot av
våren 1992 började dock kommittén konkret diskutera den framtida
skogspolitiken. Centrala delar de förslagna medlen har vi sakkunnigaav

haft reella möjligheter påverka. Tiden haratt varit kort och förslagen
har varit politiskt fastställda när de kommit till diskussion.upp
Konsekvensen avslutningens tidspress är lätt spåra iav att Dentexten:
omsorgsfullt utarbetade bakgrundbeskrivningen är fyllig och genom-
arbetad, förslagen till åtgärder slarviga och osammanhängande. Kommit-
téns arbete har därvid inte avslutats, och därmed genomförts, på ett
ansvarsfullt sätt.

Skogsbruk på villkornaturens

Genom sitt förslag till portalparagraf vill skogspolitiska kommitténny ge
hänsynen till och den biologiska mångfaldennaturen helt tyngden annan
än i den gällande lagen. Det är mycket bra.nu

Trots fönjänsterna är det dock uppenbart förslaget byggeratt på en
föråldrad och inom andra samhällssektorer förkastad pånumera syn
relationen mellan det mänskliga samhället och Inom miljöskyddetnaturen.
har etablerat principiella kritiskman belastningtypennormer av -populärt vad tål. Målsättningennaturen är minska utsläppenatt tav ex
försurande ämnen, näringsämnen, växthusgaser till de nivåer därm m
grundläggande, långsiktiga fysikaliskt-kemiska och ekologiska förändringar
i förhindras. Riksdagennaturen har i olika beslut anslutit sig till dessa, på
vetenskapliga grunder baserade, målsättningar.

Inom naturvärden fastslog riksdagen våren 1991 motsvarandeett
principmâl vad tål:naturen-
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skallgenetiska variationenmångfalden och denbiologiskaDen
naturligtlandetidjursamhâllen bevaras såsäkerställas. ochVäxt- att

fortleva underförutsättningaroch djurarterförekommande växt- attges
bestånd.livskraftigaoch inaturliga betingelser

för dealltså, inomriksdagenuppdrag från ärSkogsbrukets att ramen
mångfalden sätterbiologiskadenkravet bevaraförutsättningar attsom

skogsbruk.ekonomiskt lönsamtbedriva ett
fysikaliska ochbegränsning markensdenläggasTill detta bör även som

kommitténskogspolitiskainnebär. Ellerförutsättningarkemiska som
det:uttrycker

naturligmedupprätthållassåledes kunnaProduktionsfömiågan bör
havetfrånluftbuma näringsämnenñmanedbrytning ochvittring, som

näringsbas.

utvecklings-spärmandeidagskogsbruk pågårsvensktinom denRuntom ett
biologiskaawerkningsmetoder,hjälpmedarbete där nyaavman

dettaformer klaraförsöker finnahänsynsområdeninventeringar, attm m
uppmärksammade ärblivit särskiltharinitiativuppdrag. Några som

Grangärde.försök ii Dalarna och StorasSäma-områdetprojekt iDomäns
andra håll.påLiknande arbeten pågår även

skogspolitiskasig denmångfaldenbiologiska sägerBeträffande den
praktikenuttalande. Iförslag riksdagensluta sitt accepterarkommittén mot

krav,frånskogsbruket ska utgåemellertid inte utannaturensattman
jämställas.skaoch miljökravenekonomiska kravenstället dehävdar i att

skogsvårdslagen,med den gällandejämförtframstegDetta är ett enmen
ligger bakominställning denannorlunda änprincipiellt helt resone-som

tål.vad naturenmangen om
portalparagraf därformuleratborde hakommitténJag att manenanser

kraveninom deska utnyttjasskogentydligt markerar att omramar
produktionsförmåganlångsiktigabevarande denmångfald ochbiologisk av

villkor.skogsbruk påEttsätter naturensupp.
portalpa-därföroch ekonomi börmiljöhänsynför likställaställetI att

skogsvårdslagvilket bättre änskogsbrukslag ärragrafen i ett namnnyen
för hur skogsägarenfysikalisktkemiskabiologiska ochde ramarnaange

kulturminne-ochtill friluftslivVissa hänsynsin mark.får förvalta a
nyttjandet.begränsningarnaturligaocksåsvård bör avsomses

efterskei princip kunnaskötseln skogenbörInnanför dessa avramar
upprätthålla visshuvud. Reglerenskilde skogsbrukarensden atteget enom
brukningsformerbestämda ärvissaanvändaproduktionsvolym eller att

eller honhur hanrimligen själv avgörakanVarje brukareomotiverade.
förMyndighetsfunktionen behövsfrån sin mark.avkastning attkan få bäst

inom de angivnahåller sigskogsmarkenbrukandettill att ramarna.avse
Övertramp löna sigidag,bestraffas. får inte,Det attkunnamåste som

istrunta naturen.
tillvara deinriktas påregleringsamhälletsPrincipiellt alltsåmåste att ta

inteenskilda intressetkonflikt med detikan ståallmänna intressen som -
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ñreskrivapå hur varje brukare i detalj ska hantera sinatt mark. För att
detta ska fungera behövs utbildning det inte tillräckligt.är Det krävsmen
också effektiv lagstiftning och fungerande tillsyn.en en

En utgångspunkt fir bra portalpragraf skulle kunna följandeen vara
bearbetning kommitténs förslag till miljömål:av

Skogen och skogsmarken är nationell tillgång skall nyttjasen som
uthålligt dessså naturgivna produktionsförmåga vidmakthålls.att
Biologisk mångfald och genetisk variation skall säkerställas attgenom
i landet naturligt förekommande ochväxt- djurarter förutsättningarges

fortleva under naturliga betingelseratt och i livskraftiga bestånd.
Hotade och skall skyddas. Skogensarter estetiska ochnaturtyper
kulturella vården skall vämas.

Hur mycket virke Sverigeskan skogar producera

Kommittén frånutgår awerkningama i den svenska skogen långsiktigtatt
och m’skuthålligt kan ökas från idag 60-65 miljoner tillår 95 miljonerper
m3sk år. Jag denna förhoppning inte går förenaatt medattper anser
kravet produktionsförmågan ska upprätthållas medatt naturlig vittring,
förnanedbrytning och luftburna näringsämnen från havet.

Mycket tyder tvärtom på redan det nuvarande virkesuttaget liggeratt
Ökasmycket detnära långsiktigt maximala produktionsnivån. produktionen

ytterligare kommer skogsbruket inte heller i strikt fysikaliskkernisk
mening kunna betecknas uthålligt.att som

En skogspolitik baserad awerkningsberälcningarpå i praktikensom
förutsätter överexploatering eller massiva gödslingsinsatser förtjänaren
inte beteckningen långsiktigt hållbar. Den strider de intentionermot som
bl riksdagen och FN miljökonferens i Rio ställt sig bakom och innebära :s

utomordentligt riskabel strategi.en

Principen sektorsansvarom

I samband med riksdagen fastslog1991 målet bevarandeatt denom av
biologiska mångfalden uttalade också blman a:

Ansvaret för säkerställa den biologiska mångfaldenatt och den
genetiska variationen får enligt utskottets mening inte begränsas till att
bli fråga ekonomiska för intrångs-statens och in-en om resurser
lösningsersättning . .m m. .Enligt den k sektorsprincipen skall varje sektor sitt miljö- ochtas
naturvårdsansvar inom för sin verksamhet. Tillvarataganderamen av
naturvårdens och den biologiska mångfaldens krav förutsätter ... att
markâgama och företagen sin del det ekonomiska förtar ansvaret attav
säkra skyddsvärda områden. Liksom den k PPP-principen tillämpass
inom försumingen bör motsvarande princip utformas där förvaltandeen



SOU l992:76316

mångfalden blir normalt inslag ioch den biologiska ettnaturenav
inte förutsätter statliga bidrag.verksamheten och i princip

dåvarande riksdagspartier med undantag förUttalandet stöddes samtligaav
samlingspartiet.moderata

uttalande ansluter vâl till de principer flit miljövårdsarbetetsRiksdagens
världen gälla förfinansiering ekonomer över är överens måste attsom om

riktig kostnadsfördelning och maximal samhällsekonomiskåstadkomma en
effektivitet.

ställde sig de utvecklade industriländemasRedan 1972 OECD,
samarbetsorganisation, bakom principen PPP Polluter Pays Principle --
eller förorenaren betalar. innebär kortfattat den orsakarPPP att ettsom

betala dess lösning.miljöproblem ska
princip idag vedertagen. Ingen skulle längre komma på tankenDenna är
ersättning från därför moderna avgaskrav har gjortbegäraatt staten att

bilarna företag inte har råd med miljöåtgärder kallasdyrare. Ett som
olönsamt och läggs ned.

PPP-principen och denna definition sektorsansvaretVarje frånavsteg av
eller avseende subventionering den berördainnebär i ett annat en av

begränsningbranschen, ökade samhällsekonomiska kostnader och deten av
för samhället i övrigt.ekonomiska aktionsutrymmet

tillämpas redan inom skogsbruket. ellerTill del PPP även De meren
kvalificerade bedömningar gjorts pekar naturhänsynenmindre mot attsom

f kostar svenskt skogsbruk hundra miljoner till miljardnågra någonn
Skogsvárdsavgiften har också tidigare bidragit till finans-kronor år.per

ieringen naturreservat.av
fördelnings- eller regionalpolitiska skäl kan det finnas skälAv attt ex

eller landsändar. kommitténsubventionera enskilda företag det sättAtt, på
miljardomsättning, förefallerföreslår, subventionera hel näring meden

däremot helt omotiverat och strider grundläggande, marknadsekono-mot
miska principer.

Kommitténs förslag innebär subventionering till skogsnä-två typer av
ringen:

föreslå åtgärder för uppfylla dena inte de krävsGenom att attsom av
riksdagen fastställda målsättningen biologisk mångfald kommerom
samhället totalt lida välfárdsförluster i form biologisktsett att av en

förlust möjligen omöjlig iutarmad Denna är svår, värderanatur. att
långskägg eller vitryggig hackspett värdahur mycket är ettpengar en

Enligt principen sektorsansvar ska skogsnäringen integrera naturvårds-om
kostnadema i sin verksamhet. sig dock kommittén.Detta motsätter I

innebär vill befria skogsbruket frånpraktiken detta kost-att ettman
nadsansvar, näringen naturligen borde Kostnaden lastas i ställetta.som

samhället i och kommande generationer. innebäröver övrigt Detta
i realiteten subvention.omfattandeen

direkta förb De kostnaderna skydda läggs omotiverat ochatt natur
orättvist enbart skattebetalarna. Kommittén föreslår anslagpå att statens
för inköp skogsmark för naturvårdsändamål frånökas 126 till 280 miljav
kr Förslaget knyta anslagshöjningen till utförsäljningen aktierår. attper av
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i Domän AB påverkar inte det faktum hela kostnaden för medatt att
bildande kompensera den utarmning skogsbruket orsakar läggsreservatav

skattebetalarna.på Med tanke de reservatsbehov motiveras blsom av
friluftslivet och bakgrund den utarmning direkt främstmota av som

under 1980-talet orsakats bl lagstiftning och bidrags-statenav genom a
givning, är det dock knappast rimligt hela reservatskostnaden läggs påatt
branschen. kommiténAtt, vill, helt befria näringen från finans-ettsom
ieringsansvar däremotär uppenbarligen minst lika orimligt och innebär en
subventioner-ing.

tilläggsdirektivenI till kommittén understryker regeringen kommitténatt
ska föreslå former för utökat sektorsansvar. Det har kommitténett struntat
Trots marginellt ökade krav på kvarlämnande gamla tråd påt ex av

hyggen, innebär kommitténs förslag tvärtom totalt branschenssett att
ekonomiska sektorsansvar minskas. De kostnader för bl anläggninga av
ädellövskog och delvis även för bildande skogsbruketnaturreservatav som
tidigare via skogsvårdsavgiften bidragit till ska, enligt kommitténs förslag,
hädanefter helt skattebetalarna.övertas I detta avseenden striderav
ñrslagen därmed regeringens direktiv.mot

Minimera kostnaderna integrera naturvärden i skogsbruket-

Kommittén diskuterar principiellt olika vägar måletuppnåtre att om
biologisk mångfald. likhet medI kommittén vill jag i första hand verka
enligt alternativ dvs Skogen brukas med sikte hög produktionpå och
god och miljöhänsyn över hela skogsarealen.natur-

Naturvårdsarbetet inom skogen kan bedrivas med olika kombinationer
allmänna hänsyn, metodanpassningar och skydd. Från samhällsekono-av

misk synvinkel bör eftersträva den kombination åtgärder där deman av
uppställda målen till låg kostnadnås så möjligt. Eftersom tillämpadesom
brukningsmetoder och allmänna hänsyn å sidan och områdesskydd åena
andra åtminstone delvis fungerar kommunicerande kärl bör åtgärdersom

detpå området samordnas med åtgärder det andrapå området.ena
Konkret innebär detta första handi bör siktaatt attman anpassa

skogsbruket generellt så kraftigt behovet särskilt undantagnaattpass av
kan nämna sig miniminivåden på fem nedanförnaturreservat procentca

skogsodlingsgränsen SO till kommittén tillkallad analysgrupp harsom en
vidarese avsnittet Hur mycket behövs och vad kostarangett reservat

det.
Det dockär viktigt i sammanhanget understryka två saker:att

a En sådan aktionsmodell förutsätter förändringar det praktiskaav
skogsbruket karaktär och omfattning långtgår utöver detav en som som
kommittén diskuterar. Den modell kommittén föreslår innebär ytterst
marginella förändringar den existerande skogsbrukslagstiftningen. Motav
bakgrund analysgruppens innebär kommitténs förslag det irapport attav
realiteten föreligger reservatsbehov på närmare 15 denett procent av
produktiva skogsmarken nedanför SO-gränsen. Detta faktum nonchalerar
kommittén och föreslår i stället endast 5 den totalaatt procent av
skogsmarken skyddas.
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b Analysgruppen visar vidare entydigt den biologiska mångfaldenatt -
hur starkt skogsbruket i övrigt kräver minst femoavsett attanpassas -

skogsmarken nedanför heltS0-gränsen undantas från skogs-procent av
bruk. absolutDetta är minimum, inte denna golvnivå vill alltsåett men ens
kommittén uppnå.

har tidigareJag pekat vikten finnapå direkt koppling mellanattav en
naturvårdskostnadema och det praktiska skogsbruket. F saknas heltn
ekonomiska motiv för sig den enskilde skogsbrukaren förellervare
näringen helhet integrera naturvärden i sin verksamhet. Vi kan iattsom
sammanhanget bortse från vissa åtgärder positiva frånäratt som
naturvårdssynpunkt samtidigt privatekonomisktär lönsamma. Likaså
saknas straffsanktion den i sitt naturvårdsansvar,mot struntarsom en
ordning ensidigt missgynnar den frivilligt bedriver aktivsom som en
naturvård inom sitt skogsbruk.

tidigareDe sektorsansvar är i sig tillräckliga motivresonemangen om
för skogsnäringen huvudansvaretutöver för de allmänna naturhånsynenatt
också det ekonomiska för den reservatsbildning medtar ansvaret som,
hänsyn till skogsbruket i krävs.stort,

finnsDet emellertid även praktiska motiv. Om det finnsmera en
koppling mellan reservatsbehov och metodvalallmänna hänsyn innebär det

skogsnäringen direkta ekonomiska motiv reducera reservatsbe-att attges
hovet förbättrade allmänna hänsyn och anpassade metoder. Engenom
direkt koppling metodvalallmänna hånsyn-reservatsbildning ökar
effektiviteten och minskar de samlade kostnaderna.

Ersättningsregler för intrång

En naturlig väg förstärka kopplingen och integrera naturvärden iatt
skogsbruket återinföra de regler ersättning vid intrångattvore om som
tidigare gällde. Genom kompromiss i riksdagen ändrades1987 lagensen
ersättningsbestämmelser innebarpå sätt områdenett attsom som
markägaren tidigare skyldig ersättning skydda endast kanatt utanvar nu
säkras markägaren får intrångsersättning.attgenom

Genom de obligatoriska kraven inte längre relateras till den aktuellaatt
fastigheten till berörd del fastigheten, kan skogsägareutan av en genom
taktiskt utförda avverkningar, bit för bit fulltoch lagligt, totalt spoliera ett
naturområde före åtnjöt automatiskt1987 skydd.som

Som redovisas i Naturvårdshänsyn och de areella näringar-rapporten
ersättnings-reglemana Ds 1991:87 återgång till de gamlavore en en

enkel och billig åtgärd mildra skogsbrukets naturvårds-problem. villJagatt
i sammanhanget citera vad folkpartiet liberalerna i partimotionen
l98889:J0736 skrev:

Ersättningsbetsämmelsema i naturvårdslagen måste ändras.
Ersättning till markägare skall utgå naturskyddsbeslut innebärettom

intrång iavsevärt pågående markanvändning. Före juli1 1987 gällde att
detta intrång skall bedömas i förhållande till den ekonomiska enheten
eller brukningsenheten. Men i och med den uppgörelsen mellannya
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socialdemokraterna och den plan- och bygglagencentern om nya
ändrades denna regel. Nu skall intrånget bedömas efter berörd del.
...

krymper möjligheternaDessa regler ställa krav på naturvårdshänsynatt
i skogsbruket med stöd skogsvårdslagens fråga§ 21. Det ärav om
hänsyn marginell ekonomisk betydelse, främsta syfte är attav vars
bibehålla den biologiska mångfald hotas de moderna bruknings-som av
metoderna ...

Naturvårdsverket framhåller också i sin skrivelse naturvårdslagenom
drastisk försämringen har skett för naturvärden i och med deatt nya

ersättningsbeståmmelsema och en osäkerhet beträffandeatt stor
rättsläget har inträtt.

Riksdagen bör därför regeringen begära förslag till ändradeav
ersättningsbeståmmelser i naturvårdslagen tillså rätten ersättning iatt
fortsättningen relateras till brukningsenhet i stället för till berörd del.

Om nuvarande ersâttningsregler behålls kommer det sikt innebärapå att
rad värdefulla, mindre områden förstörs med liten ekonomiskatt en

vinning fir den enskilde, samhälleliga förluster. Genomstoramen en
tillåtergång de gamla reglerna skulle dessutom del det kstoren av s

biotopskyddet sannolikt kunna genomföras tillskott skattemedel.utan av
Såväl statsfinansiella samhällsekonomiska skål talar alltså starkt försom

tillåtergång de gamla ersättningsreglema.en

Kommittén delvis detta och föreslår mindreaccepterar resonemang en
justering de gällande reglerna. Några sakliga skäl för inte fulltattav nu

tillmötesgå kravet återgång till regler1987 års redovisas dock inte.ut om
Tyvärr tycks ha låtit sig ideologiska och prestigemässigastyrasman av
låsningar detta innebär medvetet tvingas onödigatrots att att accepteraman
skador i dessutom onödigtoch höga samhälleliga kostnader förnaturen
naturvärden.

Lagen ska gälla alh

En principiellt mycket viktig och sannolikt mycket kostnadseffektivannan
åtgärd införa straffsanktion för brott lagens naturvårds-att motvore en
regler. nuvarandeDe föreskrifterna naturvårdshänsyn i praktikenärom
bara rekommendationer följs i begränsad utsträckning. Naturvårds-som
regleringens utomordentligt legala avspeglar sig i efter-statussvaga

GRÖNSKA-rapportlevnaden. Skogsstyrelsens visar ännu änatt ettmer
decennium efter det reglerna hänsyn till fauna och flora i kraftträttatt om
följs de inte till hälften vid awerkningama. Detta är, jag det,ens som ser
i grunden konsekvens lagens naturvårdsparagraf har lågsåatten av en
status.
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Utredningen har uppenbarligen klart för sig den dåliga efterlevnadenatt
till inte obetydlig del har med bristen efterföljderpå göra:att

Krav hävdas med tvingande medel, dvs lagstiftning, får prioritetsom
framför andra mål, i princip kostnader. sid kapitel 9oavsett

Naturligtvis finns det samband mellan skogsbrukamas bristandeett
kunskaper och de konkreta problemen. Lagstiftningen signal till brukarna

naturvård är frivilligt åtagande kan ägna sigatt åt i mänettom som man
tid och intresse bidrar till minska skogsbrukarens motivationsnarast attav
öka sina kunskaper. Jämför med de åtskilligtatt resolutare reglernat ex
återväxtom
Naturhänsyn i skogsbruket i många fall inga kostnader förger

skogsbrukaren. Helt kostnadsfri är dock inte naturhänsynen. åtskilligaAtt
de i praktiken helt frivilliga naturvårdsregler i mycket utsträckningstorav

nonchaleras därförär knappast förvånande. Några straff för lagbrotten
existerar inte och övervakningen minimal.är oseriösDen är kan medsom
andra ord riskfritt tjänar på i naturvärdena.extrapengar att strunta
Regleringen systematiskt felaktigt beteende. Denna ordning villettgynnar
kommittén märkligt behålla.nog

Kommitténs förslag obligatorisk redovisning naturvårds-hänsynom av
i avverkningsanmälningama är elegant lösning påtagligt haren som
förutsättningar öka möjligheterna förankra lagstiftningens målsätt-att att
ning i verkligheten. Genom dessa anmälningar skulle myndigheterna enkelt
kunna föreskrifter vid enskilda skogsbruksåtgärder.ange

Det är väsentligt kravet preciserade naturvárdsåtgärder gälleratt om
generellt. sådantEtt krav skulle knappast påverka de skogsbrukare som
redan idag bedriver modernt, skogsbruk. Det skulleett naturanpassat
däremot kunna användas för förhindra medvetna eller omedvetnaatt att
olyckor inträffar markerpå brukas med mindre kunskap eller intresse.som

En förutsättning för sådan ordning ska bli effektiv är dockatt atten
lagens tillämpningsföreskrifter till den föreslagna § 29 tidigare § 21
modemiseras så de blir funktionella från biologisk synpunktatt samtmera

den personal hanterar anmälningarna har högatt biologisk kompetens.som
Den kompetens krävs saknas i i dentyp nuvarandestort settav som
skogsvårdsorganisationen.

Därutöver krävs också straffsanktion oseriösa skogs-brukareatt moten
i sitt naturvårdsansvar införs. straffsanktionerDe f.n.struntarsom som

finns i skogsvárdslagen heltär utformade för produktions-att garantera
målen.

§ 34 nuvarande § 24 innebär skogsvårdsorganisationen denpåatt
försumlige markägarens bekostnad kan åtgärda dåliga planteringar, en
ordning de flesta säkert inte finner helt orimlig. Förstörda naturmiljö-som

kan däremot inte i efterhand. Ska naturvårdsreglema fungeraer repareras
krävs reglering liknande den tillämpats i ädellövskogslagen, dvs atten som
brott beivras med böter eller fängelse.
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I konsekvensens borde motsvarande regler naturligtvis införasnamn
generellt när det gäller åtgärder strider regler till skydd förmotsom

Återigen:skogens naturvärden. En sådan ordning kommer inte påverkaatt
de skogsägare sitttar uteslutande drabbautan demsom ansvar som

i naturhänsynen.struntar

Hur mycket behövs ochreservat vad kostar det

På tidigt stadium beställde kommittén,ett via AVB-92 utredningen, en
analys hur mycket behövs förnaturreservat vidmakthållaav denattsom
biologiska mångfalden i skogslandskapet. Uppdraget gick till Lars-Erik
Liljelund, Naturvårdsverket, Börje Pettersson, Stora Skog AB, och Olle
Zackrisson, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Analysgruppens redovisades i förrapport utredningen dateraden pm
920120. Den överlämnades till beställaren, AVB-92, för vidare behandling
och redovisas kraftigt bearbetad sammanfattning i bilagasom 10,en
kapitel 7. Analysgruppens alltså redovisasrapport i betänkandema-som
terialet drar bl följande slutsatser:a

- Den biologiska mångfalden i de svenska skogsekosystemen har under
längre tid reducerats kraftigt över större arealer.en
Ett bevarande biologisk mångfald kräver hög säkerhet ochav- en

behovet restaureringsprogam ärav stort.
Med nuvarande skogsbruksmetoder och hänsynsnivå bör 15 %- ca av

den produktiva skogsmarken nedanför SO-gränsen säkerställas i form
reservat.av

Strategin bör försöka ändra dagensatt skogsbruksmetoder såvara att-
de liknar de naturliga stömingsregimer skogsbeståndmera och landskap
tidigare för. En sådan inriktningutsatts skogsbruket skulle kunnaav

halveraän det angivna reservatsbehovet.mer

Om vi behåller nuvarande skogsbruksmetoder och hänsynsnivå måste vi
alltså, för klara den biologiskaatt mångfalden i de svenska skogseko-

skydda 15systemen, den produktiva skogsarealenprocent nedanförca av
S0-skogsodlingsgränsen i form Om vi ändrarreservat. metodernaav
radikalt kan detta behov minskas till mindre hälften.än En av gruppens
medlemmar har definierat den undre nivån till femsenare Dettaprocent.
utgör slags golv för minstaett nödvändiga reservatsbehov.

Den sammanfattning biläggs betänkandet skriver bl.a. Medsom
utgångspunkt från denna definition analysgruppens def. biologiskav
mångfald och andra övergripande har bedömt detresonemang attgruppen
totala reservatsbehovet är 15 % den produktiva skogsmarksarealen.ca av

Redovisningen är bl.a felaktig dennapå punkt. Analysgruppen anger
enbart skyddsbehovet nedanför SO-gränsen, inte det totala skyddsbehovet.
Så länge diskuterar skyddsbehov kringett 15 % har denna distinktionman
ingen avgörande betydelse för det tillkommande behovet skyddad areal.av
Går däremot ned lägre andelar blir effekternamot dramatiska.man
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motsvarande 2,65skogsmarkproduktivha000totalt knappt 630ärF n
arealenden skyddade ärskyddad.skogsarealen Avproduktivaden% av
målsätt-ovanför SO-grånsen. Ombelägen85 %ha eller nära530 000

landet jagskogsmarken i hela%till 5skyddet sättsökaningen att av
blirkommittén kap.8.3. 1,görskog avsesproduktivförutsätter att som

tillmålsättningen570 ha. Sättsarealbehovet 000tillkommande attdet
skillnadtillnedanför SO-gränsenskogsarealen motskydda 5 % av ,

drygtdubbelt så 1blir behovet nästanhela landet, stortkommitténs -
omedvetenarbete kani kommitténsmedverkatmiljon ha. Ingen varasom

distinktion.dennaeffekten avom

följande sätt:slutsatser påanalysgruppenshuvudbetånkandetI presenteras
räkneexempel...kommitténspecialanalys för attI ettantas somen

åtgärder intespecielladåtillskogsmarken avsätts15 % reservatav
sid kapitel 7skogen. 14,vid brukandetvidtas av

angåendeanalysgenomföra särskildlåtitKommittén har reservat-en
räkneexempeldet. analysenskogsmark. lsavsättning ettantas somav .. den Gällnäraskogsmarken utanför%15reservatsbehovet äratt av

skogsbruksmetoder och1980-taletsförutsättningunderskogen att
kapitelsid 8hänsynsnivå tillämpas.

Siffran 15avseende.missvisande i dettadirektHuvudbetänkandets årtext
konsekvensanalys därresultateträkneexempel% inteär utanett enav

tänkbaraställts olikabiologisk mångfaldmåluttaladeriksdagens motom
kommittébetänkandet relaterasskogsbruk. Ioch tillämpathänsynsnivåer

tillskogsmarken, ömsomtillreservatsbehovet ömsomdessutom
förslagsdelbetänkandetsskogen.fjällnära Iskogsmarken utanför den

versionen, dvsfelaktigafrån denkommittén valt utgåvisar det sig attatt
konsekvensskogsmarksarealen. Somtill helaarealbehovet relateras aven

därigenom%-mál, halveraskommitténs 5utgångspunkt fråndetta, och med
reservatsbehovet.tillkommandedet

vetenskapliga analyskvalificeradedenärExpertgruppens mestrapport
dessallvarlig kritik riktatsintegjorts. längeinom området Sá motsom

utredningen,ha bilagtssjälvfalletkvaliteter bordevetenskapliga rapporten
slutligaför kommitténshömstenamaskick, och utgjorti obearbetat en av

allvarlig kritikochkortfattad någon19 s.Rapporten är motresonemang.
framkommit.jag inteslutsatser har, såvittdess vet,

betänkandet mycketbilagts ärinteanalysgruppensAtt rapport an-
behandlingen ärKommitténs nonchalans imärkningsvärt. rapporten avav

slutsatsergrundläggande ochför defundamental betydelse resonemang
redovisningsakligställt sig bakom. Medmaioritetkommitténs aven
kommitténomöjligt förskulle det ha varitanalysgruppens attrapport

motverkaföråtgärder föreslårbegränsadeförsvara de mycket attman nu
möjligen hasvenska skogen. kanden Dettabiologiska utammingenden av

för oftaöverväganden alltfaktum politiskabeklagligasin grund i det att
faktorer sakskäl.andra änstyrs av
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Kommittén föreslår endast obetydliga justeringar och skärpningar av
kraven allmänna naturhånsyn och brukningsmetoder i skogsbruket.om
Mot bakgrund den refererade analysgruppens slutsatser innebärav ovan
detta 15 % jämförasatt medatt dagens nivå 0,4 % skogenca av
nedanför SO-gränsen behöver avsättas Kommittén väljerreservat.som
dock, några särskilda motiv,utan i slutsatseratt strunta expertgruppens
och hittar i stället på ambitionsnivå: 5 % all produktiven egen av
skogsmark, dvs inklusive skogsmarken ovanför SO-gränsen jämförasatt
med dagens nivå på 2,65 %.

Även denna målsättning förvissoär förbättring jämfört meden
dagsläget. Kommitténs förslag saknar dock varje anknytning till vetenska-
pliga värderingar skyddsbehovet och strider riksdagens prin-motav
ciputtalande den biologiska mångfalden våren 1991. Den reellaom
innebörden i kommitténs förslag är i riksdagensatt principbe-struntarman
slut.

Centralt i sammanhanget är komma ihåg behovetatt undantaatt attav
skogsmark från skogsbruk och därmed kostnaderna för reservatsbildning-
är starkt beroende hur skogsbruket i bedrivs. Vid låga hänsynstortav-

krävs enligt den tidigare refererade analysgruppens 15rapport att procent
skyddas. Det 3,38 milj ha,motsvarar jämföras med den f skyddadeatt n
arealen knappt 0,1 milj ha nedanför SO-gränsen. Huvuddelen denom av
mark behöver skyddas finns i södra och mellersta Sverigesom isamt
Norrlands kustland. Ska skyddet meningsfullt krävs attvara reservats-
bildningen år regionalt och biotopmässigt spridd. Framför allt gäller det

skydda relativt högproducerandeatt marker.
Det är också viktigt lägga tidsmässigatt aspekt på reservatsbild-en

ningen. Huvuddelen skyddsarbetet måste ske under det närmasteav
decenniet.

kommaAtt till 15 skyddad mark skulle vidprocent iupp en samman-
hanget relativt lågt genomsnittlig prisnivåsatt på 30 000 krha totalt kosta
knappt 100 miljarder kr. Vid stark naturanpassning skogsbruket kanav
reservatsbehovet minskas till 5 nedanför den ljällnäraprocent, skogen.
Kostnaden för de ytterligare drygt milj1 ha skogsmark behöversom
skyddas sjunker då till drygt 30 miljarder kr.

Den totala kostnadsnivån påverkas naturligtvis också hur statenav
hanterar den mark domänverket förvaltar. Genom föra över icke-att
skyddad mark från Domän AB till naturvårdsfonden skulle behovet av
markinköp eller kontanta medel för markinköp kunna minskas påtagligt.

Beroende hurpå kombinerar olika åtgärder kantyper alltsåman av man
komma fram till helt olika behov insatser från .skogsnäringens ochav

sida.statens
a Nuvarande hänsyn och metoder. Domänmarken utnyttjas inte alls.

Återstående reservatsbehov 3,28 milj ha. Kostnad 100 miljarder kr.
b Radikalt förändrat skogsbruk. Domänmarken utnyttjas inte alls.

Återstående reservatsbehov milj ha.1 Kostnad 30 miljarder kr.
c Nuvarande hänsyn och metoder. 500 000 ha domänmark utnyttjas.

Återstående reservatsbehov 2,78 milj ha. Kostnad 83 miljarder kr.
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domänmark utnyttjas.ha500 000skogsbruk.förändratRadikaltd
miljarder kr.Kostnad 15milj ha.Reservatsbehov 0,5

besparingar närde myckettydlighetönskvärdvisar medBeräkningen stora
radikaluppnågårreservatsbildninggällerdet att om-engenomsom

skogsbruket.läggning av

oseriösfinansieringKommitténs

såvitt jagframtida är,detill finansieringförslagKommitténs reservatenav
till 5idag 2,65reservatsarealen frånökainte seriöst. Attkan förstå

haS70 00innebärskogsarealenproduktivaden attprocent caav
kostnadtotal påför dettaKommitténin.lösasskogsmark måste anger en
15 000 krpris knapptgenomsnittligt påmotsvarandekr,miljarder8,4 ett

relativtfrämst krävs påreservatsbildningenMed tankeha. på attper
NorrlandsSverigeoch mellerstai södrahögproducerande marker samt
medRedanorealistisk.fullsündigtkostnadsnivådennakustland är en
blir denhatill krmarkpriset sätts 30 000kalkyl däroptimistiskrelativt per
hög. Idubbelt såmiljarder eller änkostnaden fir detta 17,1totala mer

juridisk hjälpadministration,förkostnaderdessutomtillkommerrealiteten
köpeskillingenintrångs-självautöverytterligare 10på procentm m

ersättningen.
i AB.aktier Domänutförsäljningeninköpen tillkopplarKommittén av

roll hurför sig ingendet i ochnaturvårdssynpunkt spelarFrån reser-
domänmark skatidigare krävtNaturvården harñnansieras.vatsköpen att

särskiltnaturvårdsändamål. Många,mark tarför inbyteutnyttjas av
ersättning videkonomiskintresseradeintemarkägaremindre är av

dettaersättningsmark. iha Atti ställetreservatsbildning villutan
markinnehav angeläget.utnyttja Domänssammanhang vore

sälja aktier i Domän ABföreslår,kommittén statenAtt, gersom
markbyten.inte den härunderlättar tyvärrmedelkontanta typen avmen

i vilken månnaturvårdsarbetet beroendedet statliga statengöraAtt attav
särskilt övertänkt.inteskogsföretag verkaraktier i sittsäljer ut

överföra9394 skafrån budgetåretredanKommittén föreslår att man
reservatsin-kontot föraktier i tillförsäljning Domänmilj kr från160 av

ärvid näringsdepartementetansvarigeuppgift från denköp. Enligt
förestående, dvsinte närautförsäljningen Domänemellertid av

frånredanske 4-5tidigast år. Attutförsäljningen kommer att om
utförsäljningnaturreservatsinköpen Domänspå9394 baserabudgetåret

trovärdighet iorealistiskt. skapa störrehelt Förförefaller därmed att
utförsäljningenföreslagit, i väntan påkommittén haförslaget borde attatt

ABDomänöronmärktes i de beloppmotsvarande beloppstartar, som
tillårligen skall inleverera staten.

biotopskyddetmissförståttKommittén har

biotopskyddet skaförhoppningar till det kKommittén knyter attstora s
utveckling har skapat. Iskogsbruketsskyddsbehovdelösa många somav
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tidsbegränsadehuvudsak hoppas detta frivilliga,uppnå genomman
naturmiljöer vården.civilrättsliga avtal skydd mindre med storaom av

avtal riktig ska inte blandasTanken civilrättsliga är men sammanom
med begreppet biotopskydd det i naturvårdslagen. Somså som avses
påpekas i regeringens proposition 199091 där biotopskyddet föreslogs:90

för relativt stabila miljöer. Avsiktenska detta skyddsinstitut användas âr
lagstadgat skydd fir vissa biotoper, inte vilket tycksatt ett permanent,ge -

frivilligföresvâva skogspolitiska kommittén grund skapa tillfälligapåatt-
lösningar.

civilrättsliga och tidsbegränsade avtal kan i fallFrivilliga andra vara
praktiska och värdefulla. Naturskyddsföreningens arbete med skyddaatt

förbiotoper den vitryggiga hackspetten bygger till del påt storex
frivilliga med markägare. metod kan säkert användas föravtal Denna att
stödja speciella skogsbruksmetoder lagstiftningens obligatoriskautöver
krav. Skogsbete, ljällskogsbruk och lång överhållning skog ärextra ettav

exempel.par

finansieringNaturvårdens

Från naturvårdssynpunkt spelar det, egentligen ingen roll hurnämnts,som
inköpen och biotopskyddet finansieras. Det inteärnaturreservatav ens
nödvändigt skyddadeden marken köps in, det sig denävenatt terom som

naturliga lösningen vill naturvärdenamest ett permanentom man ge
skydd. avgörande är de nödvändiga skapas ochDet att reservaten ettges
legalt skydd. Emellertid det naturligtvisär viktigt de ekonomiskaatt
frågorna löses och jag vill därför kommentera vissa idéer presenterasamt

skiss till lösning.en
Tanken omläggning den tidigare skogsvårdsavgiftenpå tillen av en

naturvårdsavgift för finansiera inköp skogsreservat har från olikaatt av
håll framñrts. avgiften viss andelAtt avverknings-ta ut ten som ex en av
intäkterna har klara teoretiska fördelar, bl den läggeratta genom
kostnaden i det led orsakar naturvårdsproblemen. skogsbruket skullesom
alltså via form fond, finansieranågon degemensamt, reservats-av
bildningar främst vetenskapliga grunderpå motiverade. Redansom anses
den gamla skogsvårdsavgiften användes slutet delvis för täckamot att
naturvårdskostnader.

direkt koppling mellan skogsbruk ochGenom naturskydd skulle deten
bli lättare hitta från samhållsekonomiska utgångspunkter optimalaatt
kombinationer allmänna hänsyn, metodanpassningar och reservat.av
skogsbruket skulle få direkta ekonomiskaockså incitament att genom
anpassning sin ordinarie verksamhet minska behovet ochreservatav av
därmed kostnaderna.

Samtidigt utfommingär det uppenbart sådan skogsnäringensatt en av
kostnadsansvar skulle få vissa negativa bieffekter. Avgiften skulle öka
priset svenska virkesråvaror stimulerapå och till ökad virkesimport. En
avgift svenskt skogsbruk skulle missgynna landets exportindustri.på En
naturvårdsavgift skulle dessutom bara i begränsad utsträckning kunna ge
de styreffekter mikronivåpå eftersträvas. förefaller i praktikenDetsom
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ogörligt differentiera avgiften i förhållande till naturhânsynatt på enskilda
fastigheter eller skiften.

Att detta helt frånavstå naturvårdsavgift docktrots måsteatt ta ut en
betraktas orimligt. skogsvårdsavgiftDen gällde slutet 1980-som som av

krlm3talet motsvarade närmare 10 avverkad ved. Med lägrenågoten
krm3,naturvårdsavgift, motsvarande 8 skulle intåktema bli 500 miljca

kr, inte oväsentligt bidrag till finansieringen skogsbrukets sektorsan-ett av
på naturvårdsområdet.svar

komplementSom till naturvårdsavgift måste dock söka ävenen man
efter andra lösningar. En tänkbar metod saknar de begränsadesom
negativa effekter renodlad naturvårdsavgift skogsbruketpå har, kanen

införa miljöavgift den inhemskapå konsumtionenattvara en av papper
och Avgiften skulle lämligen direkt i konsumentledet ochtas utpapp.
skulle direkt koppling till skogsnäringen samtidigt skogsägare,ge en som
sågverksindustri och den exportinriktade delen cellulosaindustrinav
skyddas. En sådan avgift skulle ha flera positiva styreffekter och bl a
understödja strävan att
dämpa den internationellt mycket höga svenska pappers-konsumtio-sett-

nen.
stimulera återanvändning restitution för avgiften vid retur-av papper ges-

pappersanvändning.
bibehålla den svenska cellulosaindustrins internationella konkurrenskraft-

genom beskatta i konsumentledet även fir importeradeatt produkter.
satsning kvalitetsvirkepå produktionuppmuntra sågtimmerav gynnas-

framför massavirke.

Avgiften skulle samtidigt missgynna just de brukningsformer intensiv-
ñberproduktion orsakar de värsta naturvårdsproblemen. Genomsom en-
ökad inriktning sågtimmeruttag blir såväl överhållning riktadmot som mer
aptering intressantare, vilket skogens naturvärden.gynnar

Sverige konsumerar capita 245 kg och pappår 1990,per papper en
de högsta siffrorna i världen. jämförbaraI länder konsumtionenär iav

exempelvis Norge 152 kg, i Finland 225 kg och i Storbritannien kg.164
Det år samhälleligt intresse konsumtionenett och hållsatt av papper papp
tillbaka då miljöproblem uppkommer i såväl och förâdlings-uttags- som

Återvinningi avfallsledet. bör stimuleras.
all inhemskOm konsumtion och även importeradav papper papp

beläggs med miljöavgift i konsumentledet, med restitution viden export
och fir kan styrningreturpapper, returpappersinblandningmot nåsen mer
samtidigt konsumtionen kan dämpas. Avgiftsunderlaget skulle fsom n vara
drygt miljon1 år. En avgift 50på örekg skulleton papper per ge en
inkomst på 500 milj kr år. miljöavgiftEn på bör i sin helhetper papper
återbördas till skogen i form inlösen mark lämnas för friav av som
utveckling. Vid minskad konsumtion jungfruliga fibrer kan avgiftenav
höjas nämnvärda negativa bieffekter.utan

Staten har tvekan för reservatsbehovet ochutan det därförett äransvar
rimligt del kostnaden täcks budgetmedel. rimligatt En fördelningen av av
kan sätta kostnadsansvar till 13 och skogsnäringensatt statens tillvara
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30-årsperiod ochunderlösasreservatsbehovet förutsätts23. Om en
naturvårds- ochfördelas lika mellanbidragskogsnäringens pappersav-

blikostnadsfördelningenskullegifterna

TotaltNarurvårds- Pappers-Staten
avgiftavgift

krm3 krkg
milj krår milj krårkrårmiljmilj krår

a 1,0017,10Fall
33331111Totalt: 11111111

5,12 0,33bFall
000333 1333Totalt 333

0,8314,20Fall c
2 766922 922Totalt: 922

0,152,57Fall d
S00167167Totalt: 167

mycketrubriken Hurfall redovisas underrefererar till de reservatsom
detvad kostarbehövs och

milj krden anslagsnivå 280dels påBeräkningen illustrerar att som
för deträcka långt när uppnåinte skulle påkommittén diskuterar att

kommitténs analysgruppreservatsbehovetgolv för angett somsom
Fallskogsbruketradikal omläggningvid mycketnödvändigt även aven

effektivi-samhällsekonomiskadessutom deSiffrorna illustrerarb. stora
mängfaldsproblemenvälja lösaligger itetsvinster att att snararesom

och allmännaskogsbrukets metoderomställningradikal avgenom en
övrigt fortsätta medoch ienbart inrättanaturhänsyn än reservatattgenom

skogsbruk.dagens

Myndighetsorganisationen

betänkandesärskiltoktoberunderKommittén kommer presentera ettatt
skogsbruket. Det ärmyndighetsorganisationen inomden framtidaom

i flera avseendenhuvudbetänkandetredan idärför förvånande att man
föreslårställningstaganden. Redansinamycket hårt binder tmannuupp
skogsvårds-existerandedenkraftfulla ordalagi förvånansvärt attex

tillska överförsbudgetmedeluppgifterorganisationen samt attges nya
landskapsvård ochfirfrån bl anslagenskogsvårdsorganisationen a

bör haskogsbrukaren enbartmiljöövervakning. Trots attatt man anser
uppdelningbehållauppenbarligenmyndighet villkontakt med enmanen

skogsvårdsstyrelsedelas mellanför skogsmarkendär det regionala ansvaret
styrningkraftigformuleringar användsoch länsstyrelse. De avger ensom
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hur arbetet med det särskilda betänkandet kring myndighetsorganisationen
kan föras. Detta redan innan den utvärdering kommittén har beställtsom
har presenterats.

Miljökonsekvensbeskrivningar

Kommittén avvisar förslag skogsbruksmetoderatt inte ska fåom nya
tillämpas förrän deras långsiktiga ekologiska effekter grundligt utvärderats
i miljökonsekvensanalyser och effekterna befunnits acceptabla. Erfaren-
heterna bl introduktionen contorta-tallen visar hur viktigt det ärav a av att
i förväg undersöka effekterna metoder och genetiskt materialnyttav nya

i skogen.ute
Kommitténs förslag innebär myndigheterna lokaltatt samråd frångenom

fall till fall ska pröva ansökningar metoder. Denna ordning striderom nya
praxis andrapå områdenmot och innebär bl del kostnadenatt stora en av

hamnar på myndigheten. När det gäller introduktion läkemedelt ex av nya
är det till producenten på bekostnad bevisaattupp att ett nyttegen

inte orimliga risker ellerpreparat biverkningar. Samma princip börger
självfallet gälla skogsbruksmetoder eller plantmaterial.nya nytt

Avslutning

Avslutningsvis kan konstateras kommitténs påståendeatt Denatt
skogspolitik kommittén föreslår kommer starkt bidraga tillsom att en
förändring skogsbruksmetodema vilket bedöms leda till betydligtav ett
bättre bevarande än hittills den biologiska mångfalden i skogen inte ärav
något än önsketänkande.annat Genom det kraftlösa förslaget till framtida
skogspolitik kan, enligt min uppfattning, betänkandet i sin nuvarande
utformning ligga till grund för proposition skogspolitik.en om ny

Sammanfattning
Utredningens analys den hittillsvarande skogspolitikens konsekvenserav

är i allt väsentligt korrekt och bekräftar den kritik Naturskydds-som
föreningen under många år har framfört. Skogsvårdslagen har varit bra på

öka virkesproduktionen,att har påtagligt påskyndat den biologiskamen
utarrrming pågår i skogarna.som

2. Det förslag till miljömål utredningen föreslår braär och stämmersom
överens med tidigare riksdagsbeslut mål för och rniljövården inatur-om
Sverige. De åtgärder och styrmedel föreslås har dock inga helstsom som
förutsättningar skapa skogsbrukatt uppfyllerett detta mål.som

Kommittén frånutgår de årliga avverkningamaatt i den svenska skogen
långsiktigt och uthålligt kan ökas m3skfrån idag m3sk.60-65 milj till 95
Detta förutsätter sannolikt insatser med gödslingpermanenta och strider
därmed kommitténs målsättningmot produktionsförrnåganatt ska
upprätthållas med naturlig vittring, fimanedbrytning och luftburna
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näringsämnen från havet. Mycket tyder tvärtom på vi redan medatt
nuvarande virkesuttag ligger på den nivå kommittén anger.

4. Förslagen slopa vissa regleratt centralstyrt skogsbruket ärom som
positiva. Information och utbildning är nödvändiga fir förbättraatt
naturvärden inom skogsbruket måste kompletteras med skärpta ochmen

funktionella naturvårdsregler med straffsanktionmera oseriösamot
skogsbmkare. Andelen skyddad skogsmark måste öka dramatiskt, framför
allt på relativt högproduktiva marker i södra och mellersta Sverige samt
längs norrlandskusten. De konventioner bl artskydd Sverigeom a som
undertecknat bör möjligt inlemmas i svensk lagstiftning.snarast

5. Kommitténs förslag till förändringar skogsbruket är såav pass
begränsade riksdagens målsättningatt bevara den biologiskaattom
mångfalden inte kommer kunna uppfyllasatt med mindre än denatt
skyddade arealen produktiv skogsmark nedanför skogsodlingsgränsen ökas
30-40 gånger från idag till0,4 närmare 15 Det framgår denprocent. av

lämnats till kommitténrapport den särskilt tillkallade analys-som av
Kommittén föreslår, särskilda motiv,utangruppen. reservatsbildningenatt

begränsas till 5 den totala skogsarealen,procent motsvarande högst 3av
skogsmarken nedanförprocent SO-gränsen. Med lågså ambitionav bliren

det, med utgångspunkt från analysgruppens omöjligt uppfyllarapport, att
riksdagens målsättning biologisk mångfald.om

6. I strid med direktiven ñreslår kommittén skogsbruketsatt eget
finansiella sektorsansvar blpå miljöområdet minskas. Kostnadera som
näringen tidigare själv förstått via skogsvårdsavgiften ska i ökad
utsträckning täckas skattebetalarna. Man vill föra överav t o m pengar

öronmärkts fir jordbrukets landskapsvård till skogsbruksåtgärder.som
Från naturvårdssynpunkt spelar det egentligen ingen roll betalar.vem som
Kommitténs förslag innebär dock huvuddelen de miljökostnaderatt av
skogsbruket orsakar i form biologisk utarmning och behovav reservats-av
bildning även i framtiden skjuts över på kommande generationer och
skattebetalarna.

7. Kommitténs kalkyl över kostnaderna för reservatsinköp är oseriös. De
anslag kommittén föreslår räcker inte fir uppnå halva den i sigattens
otillräckliga målsättning Förslaget förutsätter genomsnitt-man anger. ett
ligt markpris under 15 kr000 hektar. I realiteten kostar den aktuellaper
skogsmarken sarmolikti genomsnitt än dubbelt mycket.så Kommit-mer
téns motiv fir villkora markinköpenatt till utförsäljningen aktier iav
Domän AB är oklara och innebär det knappast kommer finnasatt medelatt
tillgängliga förrän tidigast 4-5 år.om

8. Den lag reglerar skogsbruket bör kallas Skogsbrukslagensom
alternativt Lagen skötsel skogsmark. Det är, språkligtom av sett, mera
korrekta och neutrala beteckningar än den nuvarande. Termer typenav
hänsyn till naturvårdens intressen eller naturvårdsintresset bör ersättas
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naturvärdena.hänsyn till Det ärhänsyn till naturen, naturenav
naturvärden.till den organiseradeska hänsyn till, inteskogsbruket ta

brukasportalparagraf fastslå skogen skaSkogsbnikslagen bör i sin9. att
biologisk mångfald skariksdagens målsättningvillkor, dvspå naturens om
produktions-ñrutsätt-fysikaliskkemiskalångsiktigauppfyllas och de

de beträffande blbör tydligtningarna får inte hotas. Lagen aange ramar
skogen hålla sig inom.mångfalden nyttjandet måsteden biologiska avsom

detalj regler begränsas.kan behovetDärigenom av

bör i första handnaturvårdsmål uppnåsSkogsbrukets10. genom en
innebärskogsbruket. bl totaltnaturanpassning Dettagenerell ett stoppaav

våtmarksdikning iplantering med contortatall, förför ytterligare stopp
helträdsutnyttjande och kraftigMellansverige, förbudSyd- och mot

begränsning eller totalt för kvävegödsling,markbearbetning, kraftig stopp
förtätning skogsvägnätet översyningen ytterligare samt natur-en avav

biologiskt funktionella dagens,vårdsreglerna dessa blir änså att mera
Kommitténs förslag mildra kravenestetiskt inriktade regler. attommera

bra. Uppmaningen lämna kvaråtgärder vid insektspåverkan ärpå attm m
bör bli obligatorisk. skogsbruksmeto-fler gamla träd vid awerkningar Nya

effekterinte få tillämpas förrän deras långsiktiga ekologiskader bör
effekterna befunnitsutvärderats i miljökonsekvensanalyser ochgrundligt

vidKommitténs förslag redovisningar naturhänsynacceptabla. avom
avverkningsanmälningar bra och bör genomñras.är

straffsanktioneras dagens reglernaturvårdsreglema måsteBrott11. mot -
skogsbrukare nonchalerar naturhänsyncn. Desystematiskt de somgynnar

återinföras.intrångsersåttning gällde fram till börregler k 1987somom s
satsning utbildning och information nödvändig. Förslagetkraftfull på ärEn

Ävenförverkligas.obligatorisk skogsmaskinförarexamen börom en
obligatorisk.skogsägarexamen bör bli

frivilliga naturvårdskontrakt motsvarande det s.k.med12. Ett nytt system
förbinder sigNOLA-stödet finns inom jordbruket till skogsägaresom som

betydligt lagens krav bör inñras.sitt skogsbruk utöveratt naturanpassa
åtminstone iTill åtgärder bör räknas satsning skogsbete,dessa även på

förslaget s.k. naturvårds-Syd- och Mellansverige. börI systemet om en
inlemmas.för skogsbruk i de ljällnära områdenagräns

landskapsplaneringför sammanhållen, naturvårdsinriktad13. Metoder en
forskare och myndigheter.bör utvecklas i samverkan mellan skogsbrukare,

landskapetsplanering arealer kanGenom sammanhållen över störreen
ekonomisktnaturvårdskvalitéer samtidigt bedriverbevaras ettsom man

lönsamt skogsbruk.

återstående, urspningli-Awerkningsstopp bör omedelbart införas i de14.
vanligtnaturskogama. Privata markägare kompenseras på sätt.ga
markinnehavidag oskyddadeFörslagsvis bör 500 000 ha Domänsav
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överföras till regionalt spridd markfond naturvårdsverket kanen som
använda fir reservatsbildningar och markbyten.

15. Anslagen fir skydda skogsmarkatt ellernaturreservatsom genom
biotopskydd måste öka betydligt, hur kraftigt beror skogsbruketspå
utveckling i För bli effektivt måste skyddsinsatsemastort. att fördelas väl
regionalt och biotopmässigt och tidsmässigt koncentreras till 1990-talet och
de första åren kommande decennium. Enligt den k försiktighets-av s
principen detär bättre driva reservatsbildningenatt så långt detattpass
finns säkerhetsmarginaler än underdimensionera skyddet.att Detta talar för

bör akta sig för hamnaatt vid den golvnivåatt fempåman procent
nedanför SO-grânsen forskarna angett.som

16. I linje med principen sektorsansvar bör huvuddelen skogs-om av
brukets miljökostnader täckas näringen själv. Ansvaret år dock inteav
renodlat. En lämplig lösning kan tredjedel kostnaden förattvara en av
reservatsbildning täcks via statsbudgeten, tredjedel via naturvårdsav-en en
gift skogsbruketpå och tredjedel via miljöavgift på den inhemska,en en
icke-returpappersbaserade konsumtionen ochav papper papp.

17. Behovet och därmed kostnaderna för undanta produktivav att
skogsmark från skogsbruk påverkas mycket starkt hur skogsbruket iav

bedrivs. Detta påverkasstort i sin kraftigt vilka allmännatur villkorav
gäller beträffande metoder och allmänna naturhänsyn. Ensom återgång till

1987 års ersâttningsregler kan sannolikt radikalt minska behovet av
ekonomiska ersättningar i samband med biotopskyddet.

18. Kommitténs förslag till framtida skogspolitik har ingen förankring i
den problembeskrivning redovisas i betänkandet. Betänkandet kansom
således inte, i sin nuvarande form, ligga till grund för propositionen om
skogspolitiken inför 2000-talet.
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Särskilt sakkunnige Staffan Tranellyttrande av

ALLMÄNNA KOMMENTARER

lnriktingen i kommitténs förslag till skogspolitik riktig. braär Det ärny
slår fast behovet förändrade skogsbruksmetoder och kraftigatt man av en

miljömålökning arealen skyddad skog nödvändiga för uppnåatt ettav som
kommittén haft i uppdrag utforma. också bra iDet äratt vartattsom man

fall likställer detta mijlörnål med produktionsmålet tidigare undersom
1900-talet helt dominerat skogspolitiken. mig det självklartFör är att

och den biologiska mångfalden försätternaturen omsorgen om ramarna
skogbruket, dvs. miljömålet överordnat produktionsmålet. praktikenär I
spelar det inte så roll under förutsättning skogsbruket verkligenstor att
lever till miljömålet och nödvändiga reservatavsättningar kommerattupp
till stånd.
De skogspolitiska medel kommittén anvisar skall, tillsammans medsom

de övriga krafter påverkar skogsbruket, leda till den önskvärdsom
balansen produktion och miljö. Kommitténs förslag till förändringar ochav
förnyelse skogspolitiken frihet minskad detaljregle-störreav ger genom
ring, har positiv alternativa brukningsfomier, ökadpå påtroren syn
frivillighet, och lägger tyngpunkten betydelsen ökad kunskap.på Dettaav

bra både förär skogsbruket och naturvärden, detta och Övrigamen
föreslagna åtgärder är inte tillräckligt för åstadkomma nödvändigaatt
förändringar, och återspeglar inte i tillräckligt hög grad de kunskaper som
kommittén inhämtat under arbetets föreslagna medlen leder integång. De
till den önskvärda balansen, färmst därför det finns för mycket gammaltatt
produktionstänkande kvar och för lite nytänkande miljösidan.på

frågorNågra vill jag särskilt kommentera.

KUNSKAP

Jag delar helt kommitténs uppfattning goda kunskaper hos de människoratt
delaktiga i skogsbruket nödvändigtär för uppnå de skogspolitis-attsom

ka målen. instämmer också iJag konstaterandet det skogsägarenäratt som
har det slutliga för skötseln skogen och marken och detansvaret attav
medför krav på kunskaper i ekologi och liksom nyblivnanaturvård, att
skogsägare särskilt viktig målgrupp det kunskapsförmed-är när gälleren
ling. Däremot jag inte den satsning traditionell rådgivning viapåattanser
SVO kommittén anvisar medel för kunskaperatt utsom som ger
tillräckligt hög kunskapsnivå hos skogägare i allmänhet. finns ingaDet
bevis för rådgivningen sig effektiv eller billig gällerär när detatt attvare
föra grundläggande kunskaper. Risken uppenbar vi, liksomärut att
tidigare, till höga kostnader endast begränsad skogsägare.når en grupp
Jag vill framhålla följande: Vi har lång tradition i Sverigeen av

information och utbildning medel föra skogspolitiken tillett att utsom
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skogsbruket. Det har i huvudsak handlat frågor rörande skogsproduk-om
tion i småskogsbruket, på ävenår del naturvård.men senare en

I grund och botten ligger kunskappå påverkar människorstro atten
beteende. Kan föra kunskap de förhållanden ligger tillutman om som
grund för skogspolitiska beslut så ökar möjligheterna genomföraatt
politiken och nå målet. Sedan 1979 års skogspolitiska beslut har våra
kunskaper skogsekosystemen och dess naturliga förändringar ökat.om
Likaså kunskaperna människans påverkan dettapå i det tidigaresystemom
bondesamhället och i dagens effektiva skogsbruk. Våra kunskaper långtär
ifrån fullständiga, vi börjar i alla fall förstå hur detsvårt är attmen
kombinera lönsamt skogsbruk med naturligt fungerandeett skogseko-ett

på sådant sätt vi bevarar den biologiska mångfalden.system ett Iatt
kommitténs uppdrag ligger åstadkomma just den kombinationen, elleratt
i varje fall de rätta skogspolitiska förutsättningarna för den.att ge

Nödvändigheten goda kunskaper hos alla medverkande i skogsbruketav
kommer öka. Det gäller främst biologiekologi och praktiskatt naturvård,
eftersom kunskaperna i skogsproduktioni allmänhet är goda.

Utbildning, rådgivning och infomiation blir då viktigareännuett
skogspolitiskt medel i framtiden. Förutsättningen viär haratt ett system

är effektivt detnär gäller allanâ medverkande i skogsbruket medattsom
låga kostnader, liten byråkrati garanti för kunskaper förssamt atten nya

Det har vi inte idag.ut.
Idag vi huvudsakligennår de skogsägare redan har intresse förettsom

den aktuella frågorna, dvs. den fråga för tillfället är i fokus försom
samhällets intresse.

Skogsarbetare, maskinförare och tjänstemän får ofta bra utbildning på
betald arbetstid insatserna blir konjunkturberoende och inriktningenmen

företaget.avgörs Entreprenörer är viktig är svåra nåattav en grupp som
idag. Kostnaderna för rådgivning och information är i snitt milj. kr.87 i
Skogsstyrelsens budget under perioden 8687 9091.-

Kotnaden ökar med milj.40-60 kr. med den rådgivningtarom man
sker i samband med lagtillsyn och är svår särskilja tids-attsom som

mässigt, det är svårt avgöra vi är kostnadseffektiva idagattmen om
eftersom vi inte vilkanågot kunskaper de deltagande tagit till sig.vet om

framtidenI får vi räkna med ökande andel skogsägare inte boren som
fastighetenpå och inte har direktnågon koppling till bygden och fastig-

heten sedan tidigare. Denna tendens förstärks den jordförvärslag-av nya
stiftningen. Risken är vi snabbt får ägargrupper saknarstor att nya som
tillräckliga kunskaper och är svåra Redan idag bristernå. det överlagatt
när det gäller naturvårdskunskåper och inte minst säkerhetstänkande i
skogarbetet.

Självverksamheten i skogsbruket Ökar samtidigt olycksfallen ochsom
dödsolyckoma är mycket högre där än i storskogsbruket.

Jag behöver former för utbildningen för klaraatt attanser nya
behoven framöver.

En obligatorisk utbildning både effektiv, billigär och rättvis. Dessutom
löser det del problem kan utländskauppstå när medborgare får rätten som

förvärva skogsfastigheter i Sverige, fråga kommittén heltatt en som
undvikit.
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skogsbrukarexamen

Vi gör tankeexperimentet vi inför obligatorisk grundutbildning föratt en
skogsägare, maskinförare skogsarbetare. Tyngpunkten ligger påsamtnya

ekologibiologinaturvård del skogsproduktion och säkerhets-samt en
tänkande.
Det blir efiekIivt få kunskaper. Skogsfastigheter byterett system att ut

efterägare i genomsnitt dvs.21 år, vi 5når % och vidåret varjeom
given tidpunkt är det hög andel skogsägama med färska kunskaper.en av

kunskap frånNy forskningen kan enkelt tillföras utbildningenså alltidatt
aktuell.är Motivationen hos dem genomgått utbildningen blir störresom

och borde medföra bestående intresse.ett
blirDet även køstnadsejfektivt jämfört med nuvarande Ytterst litesystem.

arbete behöver läggas ned på identifiera och fånga in målgruppenatt
eftersom utbildningen är obligatorisk. Resursema kan läggas direkt på
utbildningen. Den traditionella rådgivningen via SVO kan minskas till
omfånget och bli kvalificerad eftersom skogsägaren redan harmer
grundkunskapema. Kostnaden för fyraveckors skogsbrukarexamen bliren

4.000 kr. baserat på SVO:s innefattasDåtaxor.ca per person resor,
administration, läromedel, lönebikostnader rimligtDet är räknaetc. att
med omkring skogsägare10.000 året, totalt alltså 40 milj. kr.nya om per
år. skall jämförasDetta med nuvarandekostnader 90-50 milj. kr.på årligen
för rådgivning och information via ellerSVO, med kostnaden för Rikare
Skog milj.på 30 kr., där nått 35.000 deltagare.man
Rikare Skog högst veckas utbildning och når tyvärr imotsvarar en

huvudsak de redan har intresse för naturvårdsfrågor. Vi får hellerettsom
inte glömma för rådgivning och infomiation viaatt SVOresurserna
säkerligen måste ökas rejält vi vill miljömåletuppnå traditionelltpå visom

skogsbrukarexamen.utan
Man kan tänka sig skogsågaren själv får betala utbildningen, varvidatt

kostnaden blir ännu lägre för samhället. Personligen har jag övergivit den
ståndpunkten, eftersom skogsbrukarexamen blir medel för uppnåett att ett
allmänintresse biologisk mångfald i kombination med god skogsproduk-av
tion. Skogsägaren måste ändå avsätta hel del tid, och får dessutomen
kanske förlorad arbetsförtjänst.

Formerna för skogsbrukarexamen blir eftersommånga det oftastatt ta rör
sig yrkesverksamma människor, så skogsägaren har möjlighetatt attom
välja bra alternativ för honomhenne.ett

kanMan tänka sig intensivläsning på internat skogsbruksskola el. likn.,
kvällskurser, studiecirklar eller läsning hand.på Oavsett studieformenegen
krävs formell kontroll kunskaperna, det ligger i begreppet exa-en av

börmen. Det också råda konkurrens på utbudet utbildningen för attav
hålla kostnaderna betalar.oavsettnere vem som
Innehållet får utformas fortlöpandei samråd mellan berörda myndigheter

och den ideella naturvården. Eftersom förhållandena i landet varierar så
får ha allmän del och del specifik för viss region.man en en
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Juridiskt blir skogsbruksexamen kopplad till jordförvärvslagstiftningen så
samtliga ha för få förvärvstillstånd. Undantagägare måsteatt attexamen

blir de minsta fastigheterna till ha skogsmark. Dispens för10upp
mideråriga och åldringar efter ansökan. Övrigt blir förvärvstillståndetI
beroende inom viss tid efter förvärvet tagit sin skogs-ägarenattav en
brukarexamen.

obligatoriskEtt förslag skogsbrukarexamen kan givetvis uppfattasom
tvångströja och förskräckligt ingrepp i äganderätten. Lika välettsom en

kan det uppfattas naturligt ansvarstagande skogsägaren och inteettsom av
konstigare vi har körkort för bil, jägarexamen för fåän tvång påatt att
jaga eller skepparexamen för framför båt yrkesmässigt.att

obligatorisk utbildningEn skogsägare och anställda samhälletav ger en
garanti för tillräckliga kunskaper finns hos aktörerna i skogbruket.att
Först då kan också riktigt vida för vad tillåtet.sätta ärman ramar som
Med kommitténs nuvarande förslag kvarstår behovet inskränkningar iav
skogsbruksmetodema naturvårdsskäl. återkommer till detta.Jagp. g.a.

STORA RESERVAT

Ett kommitténs huvudförslag ökadeär reservatsavsâttningar. Underav en
period skall mark30-års avsättas, så 5 % skyddad areal totaltuppnåsatt

och detta skall i huvudsak finansieras via försäljning 2,5 %Domän AB.av
redan skyddad.anges vara

för30 år är lång tid, värdefulla skogarmånga borde ingåen som
kommer avverkas den tiden.under Eftersom det kombinationenäratt av
ökad reservatsareal och förändrat skogsbruk skall klara miljömålet såsom
medför 30-årig uppbyggnadsperiod reservatsarealen orimligt högaen av
krav skogsbruket under i fallpå 20 år. I delar landet denärvart stora av
skyddade arealen idag endast någon eller några promille och det inteär
realistiskt skogsbruket under den tiden kan drivas hänsynsfulltsåatt tro att

klarar den biologiska mångfalden för kräverävenatt arter storaman som
orörda områden. maximum10 år är allvar med detom man menar

miljömålet. Det heller inte korrekt räkna med hela denäruppsatta att
skyddade arealen. förutsättning förEn 5 % skyddad areal skall räckaatt
till, den väl fördelad olikaär är på i olika delar landet.att naturtyper av
Därför kan inte hela den skyddade arealen räknas eftersommed, den
består i huvudsak norrländska fjällskogar.av
Finansieringen vald, byterär rätt produktionsskogstaten mot reservat,

inte i storleksordning.rättmen

CIVILRÄTTSLIGA AVTAL

flertal ställen i betänkandet framhållsPå möjligheten användaett att
civilrättsliga avtal för miljömålet främst värdefullauppnåatt attgenom
miljöer kan få tidsbegränsat skydd frivillig Grundidén riktigpå väg. ärett

utformadså är innebär det inget direkt nytänkande,textenmen som nu
vilket nödvändigt förär effekt. absolut nödvändigtnågon Det äratt att
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hitta billigt,är obyråkratiskt,ett system oberoende särskilda anslagsom av
och rättslig säkert både för samhället och markägaren.
Smâreservat. Ett naturvårdens starkast önskemål under tid ärav senare
nätverk avmångaett små områden lämnas för fri utveckling och ochsom

helst så nära varandra det finns spridningsmöjligheteratt för känsliga arter
mellan områdena. Det rör sig åtskilliga 10.000-tals små områdenom som
år mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och mycket svåra att

säkert skyddett sätt.annatge
Gällande regler i SVL § 21 inte möjligheter skapa sådanaattger

områden på markägarens bekostnad. Skogsbruket motsätter sig starkt en
förändring främst med det inte är rimligt skogsägarenargumentet att att

skall betydandeavstå belopp för något ligger i helaensam samhälletssom
Ävenintresse. markägaren frivilligt går utöver gällande § 21 detom ger

inget effektivt skydd för området, markägaren kan ändra sig efter korten
tid.
Biotopskyddet, utformning ännu år oklar, kommer inte någravars att ge

större arealer är säkert skyddade längeså gällande ersättnings-som nu
regler till markägaren består. Kommittén föreslår endast mindre ändringar
i de reglerna.
Naturreservatsförfarandet inteär för mycketavsett antalett stort

smâområden på delar ha till några ha. Det skulleett bli oerhörtav
tidskrävande och svåradrninistrerat, och framför allt det finns inga-

Här finns glapp mellan gällandeett regelsystempengar. måste fyllassom
vi skallut uppnå bättre skydd för den biologiskaett mångfalden.om Det

här är förslag till lösningett bygger på god vilja och kanen som som
alla det jagaccepteras är förutsättningparter; tror för lyckasav påatten

längre sikt.

SMÅRESERVAT

Ur markägarsynpukt måste bygga frivillighet,påsystemet vissen
ekonomisk ersättning och slutligen får inte äganderätten gå helt förlorad.
Naturvården sinå sida måste ha garanti för effektivt skyddetten som

gäller även ägare.mot ny
Samhället måste få kostnadseffektivtett både kortpå och långsystem

sikt.

Frivillighet: Det är egentligen självklart frivillighet är förutsättningatt en
när det handlar mycket antal småett områdenstort skall skyddasom som
under lång tid. Allt blir helt enkelt för kompliceratannat och i sista änden
därigenom för dyrt. Det måste markägaren initiativet tilltarvara som
bildande småreservat, även inget givetvis hindrar den ideellaav om
naturvärden eller någon myndighet påverka markägaren iatt riktning.rätt

Ekonomisk ersättning: Eftersom idén med småreservat bygger på
frivillighet, dvs. markägaren vill skydda område helt enkelt därförett att
det är bra för skull, så är detnaturens rimligt med begränsadegen en
ekonomisk ersättning. Mitt förslag är, skogsägaren får avdragsrättatt en
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ersättning förfår ingenskyddas.värdet skogen Hanmotsvarande på som
beroravdragetmiste Värdet påtillväxt han gårmarken eller den om.

skattefrittallt kan hanhan har. Menvilken marginalskattockså på trots
motsvarandetill beloppfastighetenpåavverka skog någon ettannanstans

den sparade skogen.värdet på

Ãganderätten: för ochfungera bådetänkthär ärDet stor-systemet att
just de småsmåskogsbruket ärsärskilt problem försmåskogsbruk. Ett

kansketill områdenavhända sig äganderätten småfastigheterna. Att som
omöjligt fir de flesta.kännsfastighetentill fleratotalt uppgår procent av

fårMarkägarenområdet.möjighet till återlösenMitt förslag här är aven
opartisk värde-efterskogen områdetbetala det fulla värdet pådå enav
vill dis-anledning absolut återtaring. markägare någonDen avsom

inte tjäna pådå det, någotområdet kan görapositionsrätten över men
affären.

kunnig tjänstemanskydda områden,skydd: gäller rättEffektivt Det att en
detDärefterområdet skyddsvärt. måstedet föreslagna ärbör avgöra om

kanske ärregistrering gälla tredje Detmåsteregistreras. Denna mot man.
kanskei fastighetsboken för detta. Det ärmed inskrivningnödvändigt

skall det utmärkasi dessutomnödvändigt märka området terrängen,utatt
elleruppföljning via satellitbildför möjlighet tillkarta hos myndighetenpå

kan utformasjuridiska överenskommelsenliknande. Den ettrent som
tills markägaren sägerden totala nyttjanderättenarrende där harstaten upp

till fulla värdet.avtalet och löser skogen
markägaren inte kan göra någonstarkt skydd eftersomärDetta ett

avtalet.ekonomisk vinning sägapå att upp

område blirkostnader för skyddaKostnadsefiekIivt: Samhällets att ett
skatteintäkten viduteblivna framtidalägre köpa det. Denavsevärt än att

godaeftersom det finnsavverkning området dessutom osäkerärav
investeringar iförmöjligheter för fastighetsägare göra avdragatt

fastigheten.
billigare.enklare ochmed avdrag i stället för bidrag är avsevärtSystemet

och delvis till löner förårliga anslag behöver äskas och gåInga attprutas
mellan olika sökande. Själva hantering-slutligen fördelas i konkurrensstor

skogsvårdsorganisationen. Denlåg nivå hos den lokalakan hållas påen en
medingående kan schablonartad,första värderingen vid avtalets göras

med denuppskattning virkesvolymen grund, i samband attav som
naturvärden.bedömer områdetsnaturvårdsansvarige tjänstemannen

kostnader för tvister ochFrivilligheten alla slippergör att parter processer.
fåri samband med avtalet ingåendeErsättningsdelen också enkel,är

åberopa i sin självdeklaration.markägaren kvitto han kanett som

sinskogsägare ringer tillpraktiken: skulle det kunna till så, AI gå att
område haskogsvårdsstyrelse och meddelar han har pålokala ettatt ett ca

han vill skydda.som
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Tillsammans med tjänsteman besiktigarB han området C och tjänsteman-
bedömer det skyddsvårt.nen vara

B uppskattar volymen och gör värdering enligt schablon.en
ochA B på karta belägenhet förnoterar området C.
ochA B skriver under avtalet. B kvittotA berättigar till avdragger som

i deklarationen. B skickar meddelande till tingsrätten medförsom
inskrivning i registerfastighet.Azs Visst går det hitta frågetecken ochatt
säkert förbättringarär möjliga; grundidén frivillighet och ekonomiskom
kompensation via avdragsrätt jag dock håller. När dettror gäller områden

kräver skötsel för bevara karaktärsdrag från detatt gamla bondesam-som
hället bidragssystemetär nödvändigt.
Tanken bakom detta förslag är skydda det eller de områdenatt ärsom

värdefulla på den enskilda fastigheten dvs. fångar in områden ärman som
värdefulla relationi till omkringliggande produktionskskog. Det blir totalt

betydligt fler områdensett med bättre spridning än enbart siktarom man
in sig unikapå områden inventerats fram. Dessa kommer medsom
ändå.
Markägama sjävla i allmänhet välvet pärloma finns justpå derasvar

fastighet. Ett sådant här där initiativet i förstasystem hand tas av
markägaren likaväl kan myndighet eller ideelltas organisationmen av tror
jag mycket snabbt kan arealer värdefullastora områden för frige ut-
veckling.

PRODUKTIONSMÅLET

Det braär kommittén valt mildraatt den tidigare mycketatt hårda styr-
ningen för uppnå hög skogstillväxt.att Slutsatsema tillväxtbe-en av
räkningar och framtidsanalys borde dock fått större genomslag. Tillväxten
i skogen överstiger kraftigt den faktiska averkningen och har gjort så
under 70 tidårs med undantag för något enstaka år.

finnsDet virkesråvara både i Skandinaviengott och Västeuropaom som
helhet, och inget tyder på efterfrågan ökar dramatisktatt i framtiden.

detI läget finns det ingen anledning för generellt rekommen-staten att
dera trakthyggesbruk, beskogning med barrträd föreskriva vilkaattresp.
föryngringsmetoder skall användas. Det har f.ö. flertal gångersom ett
visat sig, inte någotatt staten när rekommenderadetar metoderansvar
eller material misslyckas produktions- eller miljösynpunkt. Enur
reproduktionsplikt är tillräcklig för tillgodose samhällets behovatt högav
skogstillväxt. Metoder för och inriktning produktionen får skogsbruketav
självt ufomia inom givna med hänsyn till miljömålet.ramar
Med hänsyn till hur betänkandet i övrigt utformat,är så jag deattanser

blir för vida detnär gäller vissa produktionshöjanderamarna åtgärder som
skogsdikning, skyddsdikning, kvävegödsling och hyggesplöjning.
Dessa metoder är mycket negativa för den biologiska mångfalden och

kommer dessutom i konflikt med första meningen i definitionen av
miljömålet, skogsmarkens naturgivna produktionsfönnåga skall vid-
makthållas. Dvs. det detär naturliga förhållandet skall eftersträvas,som
inte höja eller sänka produktionsförmågan.att
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enligt skogsvårdslagenanmälningspliktigHyggesplojning föreslås bli
Effekterna ochenligt naturvårdlagen. påistället för idag natursom
inte mycket ordahyggesplöjningen väl kända ochârlandskap att om;av

förbjudas.den måste
utförsför flora och fauna där denförändrar betingelsemaKvävegödsling

slår fast,näringsämnen. Kommitténförbrukning andraoch medför ökad av
vittring,upprätthållas naturligskogsproduktionen normalt skallatt gneom

från havet.näringsämnenfömanedbrytning och luftbuma
Kvävegödsling bör också förbjudas.

mark föravverkning tidigare skogbevuxenSkyddsdikning efter pågörs
Skyddsdikning harhöjning vattennivån.förhindra alltför storatt aven

och effektivttid vid kalavverkningargjorts regelmässigt på senare
partier naturligt hör hemma påförhindrat uppkomsten små, blötaav som

iför biologiska mångfaldenhar varit till skada denmarken. Detta stor
skogsekosystemet.

rekommenderats regelmässigt SVOSkyddsdikning har också ettav som
därmed högföryngring barrträd ochmedel godkänduppnåatt av

skogsproduktion.
anmälningsskyldighetregelbetänkandet ñreslås, nuvarandeI att om

skyddsdikning barabehovetkvarstår. Enligt min mening år enav
valt fel awerkningsmetod. Skogenindikation skogsbrukarenpå att som

fårskyddsdikning skogsbruketavverkades hade kommit utan nuupp
trakthyggesbruk,avverkningsmetoderfrihet använda andra änstörre att

börminskar behovet skyddsdikning. Dessutomvilket staten accepteraav
mångfaldenbra för den biologiska ävenluckor i skogen, det är ommer

skogsproduktionen tillfälligt blir marginellt lägre.
skydds-skogsbruk kunna klara sigbiologiskt måsteEtt utananpassat

förbjudas.dikning, därmed kansom
har minskat kraftigt under de 2-3Skogsdikning, markavvattning,

förändring gällandekommittén föreslår ingenåren ochsenaste av nu
begränsningar i dika.rätten att

dikningens negativamarkägare har full kärmedomDen storaomsom
roll i detfloran och faunan ochpåverkan den naturliga vattnets

inte utföra dikning.naturliga skogsekosystemet låter någon
tidigareMotivet höja skogsproduktionen, starktett argumentatt varsom

för finns inte från samhällets sida. skogsbruket på våtadikning, kvar
skogsbrukfår dikning eller också får frånmarker bedrivas avståutan man

där.
förbud nydikning riktigt.Ett mot vore

FRÄMMANDE TRÄDSLAG

trädslag få högre produktion änMotivet för använda främmande äratt att
storskogsbruket påinhemska trädslag kan I Norrland har satsatge.
småskogsbruket i ökandecontortatall i skala, i södra Sverige använderstor

främmande trädslag,utsträckning, länge låg nivå, antalän så på ettmen
risken förfrämst från Nordamerika. Diskussionen har ofta handlat om

fir migproduktionshänseende främmande trädslag används,bakslag i när
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detär inte väsentligt,så den risken får skogsbruket Det verkligtta.
väsentliga förändringenär skogsekosystemet. Vår skog är del deav en av
skogar vandrat fram och tillbaka i världsdelvår i takt med istidema.som

vi då introducerarOm trädslag aldrig, eller i fall undervartsom
överskådlig tid, kunnat sprida sig hit naturligt, så påverkar vi skogen på

oacceptabelt sätt. Vi minskar för de djur ochett utrymmet växter ärsom
knutna till inhemskavåra träd. Kommittén framhåller önskvärdheten attav
begränsa användningen främmande trädslag. Jag detatt uppsattaav anser
miljömålet skydd för naturligt förekommandevåra inhemskaom arter
kräver förbud de trädslag, inte är naturlig delmot vårtsom en av
skogsekosystem.

ÄDELLÖVSKOG

Nu gällande ådellövskogslag med tillämpningsföreskrifter och ekonomiska
bidrag slår vakt de olika ädellövträdslagen och stimulerar till aktivtom
brukande. Biotopen ädellövskog i sin naturliga funktion får däremot dåligt
skydd.
Samhällets uppgift måste slå vakt den naturliga biotopen medattvara om

sin mångfald, inte produktionen lövvirkestora i sig.om av
ÄLLKommitténs förslag flytta över till SVL förändringaratt är inteutan

bra. Det blir dessutom onödigt dyrbart för samhället lämna bidrag föratt
produktionsskogsskötsel ädellöv liksom för anläggning ädellövskogav av
på nerlagd åkemiark. Samhället bör bidra med den nödvändiga kostnaden
för slå vakt anlägga biotopen ädellöv,att sedan får markägarenom resp.
avgöra han vill investera ytterligare för producera den höga kvalitetattom

krävs för god avsättning i framtiden.som
Kommittén har konstaterat det värdefulltär naturvårdssynpunktatt ur om

viss nerlagd jordbruksareal lämnas Br fri igenväxning. lämpligaPå marker
borde fri igenväxning med ädellöv inslag bra alternativ tillettsom vara en
bråkdel kostnaden för anlägga produktionsskog ädellöv.attav av

SKOGSTILLSTÅNDETOBLIGATORISK INVENTERING AV

betänkandetI föreslås skogsbruket skall överta och kostnadenatt ansvaret
ÖSIför inventering skogens tillstånd beståndsnivá.på kan avskaffasav

samhället skall ha tillgång till likvärdigt informationsmaterial fårmen som
högst 10 år gammalt. Skogstillståndsinventeringen är medel förvara ett att

uppnå produktions- och skötselmålen i skogen. En kalkyl visargrov egen
på kostnad för småskogsbruket 60-150 milj. knår, beroende påen om
noggrannheten i inventeringen, tiondel arealen skall inventerasom en av
varje år.
Detta står inte i proportion till nyttan Produktionsmålet uppfylls ändå

reproduktionsplikten, och rimligen måste markägaren själv avgöragenom
han behöver inventering för skötseln sin skog. inteDet är hellerom en av

rimligt inventera hela arealen enbart för den lillaatt del skogsmarkenav
kan stöd till ädellövskogsbruk, kalkning eller skogbilvägar.som

Myndigheternas behov detaljuppgifteri skogstillståndet rimligenmåsteav
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minska i takt med den avreglering sker, varför säkert kansom nu man
klara sig med till de förhållanden rådde föreåtergång 1983 ochen som
den obligatoriska skogsbruksplanen.
Utvecklingen flygfoto- och, framför allt, satellitbildstekniken gör attav

myndigheterna i framtiden kan få både färskare och uppgiftersäkrare om
skogstillståndet till rimligare kostnad förslaget obligatorskänen om
skogstillståndsinventering medför. Kommunernas behov skogstillstånds-av
information beståndsnivå negligerbart.på är Jag förslaget börattanser
utgå.

SKOGSBILVÄGAR

fram tillStaten har stimulerat byggande skogsbilvägarnu av genom
rådgivning och ekonomiska bidrag. Ur sysselsåttningssynpunkt kan det ha
varit riktigt eftersom det då blivit lönsamt avverka skog inteatt som armars
hade varit lönsam avverka sin svåråtkomlighet. Utbudetatt p.g.a. av
skogsråvara bör ha ökat tack ökat skogsbilvägsbyggande och i ettvare
tidigare läge efterfrågan virkenär på bedömdes den framtidastörre änvara
möjliga avverkningen stödkunde det rimligt till skogsbilvågar,attvara ge
liksom många våra konkurrentländer gör.av

under framöver,Idag, och mycket lång tid har vi fysisk tillgång på skog
kraftigt överstiger industrins efterfrågan. slås fast iDetta betänkandet.som

Det finns alltså ingen anledning subventionera skogsbilvägar, inteatt ens
samordningssynpunkt i ägosplittrade områden.ur

har iblandJag stött på det bra med stöd till skogs-ärargumentet att
bilvägar miljösynpunkt, eftersom mycket transportarbete utförsur armars
med skotare, vilket för miljön lastbil.är sämre än Detta missupp-är en
fattning. med skotare alltidTerrängtransport år första alternativet för
skogsbruket. detta för förNär blir dyrt avstånd, får markäga-storap.g.a.

överväga det är företagsekonomiskt lönsamt bygga våg.attren om
viktigtDäremot är det samhället kan skogsbilvägsbyggandet så,att styra

inte skadas oundvikligt.än Kostnaden för byggaatt naturen attmer
skogsbilväg avdragsgill. En villkorad avdragsrätt, därär vägen måste
godkännas miljösynpukt för markägaren skall avdrag, bordegöraattur

fungerakunna bra.

SYSSELSÄTTNING LEVANDE LANDSBYGD-

Kommittén har analyserat skogsbrukets och förskogsnäringens roll
sysselsättning och ekonomi. betydelse,Dess och skillnaderna mellan t.ex.
sågverk och massaindustri i detta hänseende, framgår väl.
Når det gäller betydelsen för levande landsbygd, frågaen en som

uttryckligen i direktiven, tycker jagnämns aspekt har kommit bort.att en
Det gäller skillnaden mellan och småskogsbruk. Visserligen framgårstor -
det sysselsättningen minskat i huvudsak inom storskogsbruket. kapitletIatt
Finansiering och ekonomiska konsekvenser också beräkninggörs en av
de skatter skogsbruket betalar virkesinkomstema.påsom
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betydelse för glesbygdskommunemagivetvis skatte-Det är stor varav
småskogsbruket här garanti förhamnar, och är skattepeng-attenpengama

glesbygden tillgodo, eftersom de flesta skogsägare bor inomkommerama
fastigheten belägen. Vad däremot inte allskommun ärsom somsamma

fram småskogbrukets grundläggande betydelse förkommer är att
landsbygden och därmed själva bidrarmänniskor väljer bo på med ochatt

underlag fir service och sysselsättning.ger
från skogsbruket återinvesteras oftast i underhållInkornstema hus ochav

fastighet och kommer då i sin helhet glesbygden tillgodo. delenI större av
småskogsbruket nödvändighet förSverige levande landsbygd.är Uren en
synvinkel småskogsbruket överlägset storskogsbruketsamhällets är när det

positiva effektergäller sysselsättning och för levande landsbygd.en
hade kommittén gjort djupare iJag gärna analys, enlighet medsett att en

förvärvslagstiftningemldirektiven, det gäller Norge harnärte.x. man en
brukaplikt allmänt intressantbo- och är accepterad. Det är funderaattsom

effekter boendepliktöver vilka småskogsbruket skulle fåen som gynnar
för glesbygden.den svenska
Avslutningsvis vill jag framhålla kommitténs förslag,att trots ovan-

stående delvis allvarlig brister, framåt. Effekten förâr ett stort steg
skogsbruket därmed för näringen ioch sin helhet positiv. kombinationär I

förändringarmed de skatter och avgifter skett efter valet -91 såav som
bör det stärkt konkurrenskraft sikt, vilket nödvändigt förpå är denge en

skogsnäringen.svenska
Men balansen, kombinationen skogsbruk och naturvårdav som var

kommitténs huvuduppgift, inte med de medeluppnås anvisats.som
Huvudorsaken till det de goda kunskaper aktörerna iär skogs-att som
bruket ha för produktion och miljö, intemåste avväga går iatt att ut
tillräckligt hög grad med de kommittén anvisar.resurser som
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