Ny skogspolitik!

Johanna Sandahl

Regeringsförklaringen och budgetpropositionen
·

Alla miljömål ska nås!

·

Nytt miljömålsråd inrättas

·

Fler naturskogar skyddas

·

Naturvårdshänsynen ska öka i brukad skog

·

Ca 1 miljard kr högre anslag

·

Översyn av skogsvårdslagen (modernisera, tydliggöra, uppfylla miljökvalitetsmålen,
skogspolitikens jämställda mål, art- och habitatdirektivet – våra ord!)

Går det igenom i riksdagen? Nja, Mp och V med på tåget. S på G. Valenkätens resultat visar att det är
viktigt att lobba på politikerna, framför allt Fp. Från brant uppförsbacke för möjligheten till ny
skogspolitik med förra regeringen till mindre brant nu.
Skog i föreningens verksamhetsriktlinjer, VRL, 2015-2018:
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Skog i rikskansliets verksmhetsplan, VP, 2015:

Ny vår för skogen!

Malin Sahlin

Presentationen finns som pdf på www.naturkontakt.se med talarmanus.
Rapporter: Ny vår för skogen och Dags för en ny skogspolitik (light-versionen)
Ska kunna användas som underlag för en politisk utredning om ny skogslagstiftning.
Har gjort några avsteg från föreningens skogspolicy för att göra det politiskt genomförbart. Pratar t
ex inte om 20% skydd utan Nagoyas 17%.
Syfte
·

En ny skogspolitik som tar hänsyn till alla skogens alla ekosystemtjänster, där virkesråvara
bara utgör en.

·

En ny lagstiftning som lyfts in i miljöbalken, för ett helhetsbegrepp om hur alla resurser bäst
ska tas tillvara.
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Varför?
·

Förbättrat helhetsgrepp

·

Mer enhetligt och systematiskt regelverk

·

Lösning av lagvalskonflikter

Vad innebär förslaget?
·

Ekosystemet sätter ramarna!

·

Vi rör inte äganderätten. Men det handlar inte om fri förfoganderätt.

·

Vad är pågående, laglig, markanvändning? T ex Skogsstyrelsen kan kräva ca 7% hänsyn enligt
§30 utan ersättning, om mer hänsyn har markägaren rätt till ersättning. Föreningen föreslår
absoluta krav som preciserats i lag-§, en i varje § för tydlighet. Körskador preciseras som i
Skogsstyrelsens redan existerande Allmänna råd, men föreningen vill göra det till lag.
Kantzoner preciseras också.

·

Använd statens skogar på ett föredömligt sätt; som bytesmark, för återställning och
restaurering.

·

Frivilliga avsättningar: Kvalitet, långsiktighet, transparens. Skogsbruket kan bära halva
kostnaden och staten halva.

·

Att lyfta in i miljöbalken gör att skogsbrukarna blir verksamhetsutövare med krav på
egenkontroll bl a. Detta påverkar hela Skogsstyrelsens roll.
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·

Föreslår att regionala tillsynsansvaret läggs under länsstyrelsen i en s k Regional
skogsmyndighet.

·

Kommunernas roll ska stärkas framför allt för tätortsnära skogar. Möjligheter för
allmänheten att i större utsträckning delta vid beslut som rör avverkning av skog. T ex
ändring i PBL att redovisa tätortsnära skog i översiktsplanen. (Richard: ej juridiskt bindande

·

Definitioner läggs in i lagen

·

Förslag 20% av produktionsskogen ska bestå av skog äldre än 120 eller 140 år beroende på
var i Sverige. Ännu äldre skogar ska ju skyddas helt i första hand. (Roffe och Lasse W: Vad
som är intressant för biologisk mångfald har inte så mycket att göra med skogens ålder. Vi
borde inte anamma skogsbrukets språkbruk om ålder.)

·

Återinförande av krav på skogsbruksplan (Lars: naturvårdsinriktad, Ulf: egenkontroll)

·

Skärpning för avverkning av fjällnära skog

·

Tydliggörande om hänsyn till rennäringen

·

En rejäl framflyttning av sociala värden

·

Tätortsnära skog: ny bestämmelse om ändamålsenliga metoder
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·

Tillägg i PBL att redovisa tätortsnära skog i ÖP

·

Myndigheten måste fatta beslut i avverkningsärenden (idag endast om fjällnära och
ädellövskog). Beslut är nämligen överklagningsbara. Vårt förslag är skärpning av §14. Man
måste fylla i uppgifterna på avverkningsanmälan och det måste vara korrekta uppgifter. Tar
9 veckor (inkl. 3 v överklagningstid) mot dagens 6 v. (Richard: krav på att besluten
utannonseras till de som berörs? Nej)

·

Skärpning av samråd, tillägg arter skyddade enligt Artskyddsförordningen.

·

Ej särskilt skrivit in hyggesfritt men underlättar för den metoden genom förslaget.
Avverkningsanmälningar och när de kommit in kan idag ses på skogsdataportalen på
Skogsstyrelsens hemsida.
Sociala värden har blivit viktigare för skogsbolagen efter Zarembas artikelserie om skogen.

Vad blir bättre med vårt förslag?
·

Mångfald i metoder

·

Klart förbättrade möjligheter att nå miljö- och friluftsmålen

·

Vi klarar att följa EU-rätten
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·

Viktiga steg mot ett hållbart skogsbruk

Diskussion/kommentarer
Ojämn åldersfördelning i skogen, mycket ung skog. Diagram över slutavverkning visar att år 2003-12
har ökningen av avverkningen av skog >150 år stigit jättemycket. Skrämmande!
Seminarium för politiker, skogsbruket och skogsmedia på rikskansliet 17 december. Gammal skog
eller gammelskog? Ingen debatt, utan reder ut begreppen bl a med hjälp av Artur Larsson. Vad säger
riksskogstaxeringens siffror inte t ex? Jättemånga politiska beslut baseras på taxen.
Folket vill 1. hälsa, 2. biologisk mångfald med skogen, virke kommer långt ner. Skogsindustrin och
LRF är så otroligt starka lobbyister. WWF kräver samma saker som vi numera inom skog, men
Greenpeace jobbar ingenting med svenskt skogsbruk.
Allmänheten måste förstå mycket mer att den nuvarande skogsvårdslagen inte fungerar alls. Basti:
Den lilla markägaren tror nog att stor hänsyn är tagen, ”många rutor är ikryssade” av entreprenören.

Riks jobbar just nu för bra direktiv till utredningar om skogslagstiftningen.
Bert: Skogsbruket sätter naturvårdsband på fröträd, men avverkar dem efter kanske 5 år. Det är inga
evighetsträd.
Ulf: Ta delar av föreningens förslag till ny skogspolitik och jämför med andra länders lagstiftning.
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Malin: Bra idé.
Rönning: Satsa på att lyfta körskador. Malin: Riks har gjort en massa anmälningar av horribla
körskador utan effekt. Det måste finnas ett föreläggande innan för att komma åt körskadorna enligt
lagen. D v s lagändring krävs för att det ska vara någon idé. Satsa kraften där det funkar! Även om
det också är bra att visa ett gäng överträdelser mot lagen som inte tas upp av åklagare som ett
argument för ändring av lagstiftningen. Bra gentemot allmänheten och skogsbruket – ingen gillar
körskador.
Ulf: Använd Vattendirektivet, t ex kvicksilver kommer ut i vattendrag som har bindande
miljökvalitetsnormer. Hellre än Skogsvårdslagen som är för tandlös.
Rönning: Nora kommun ville definiera skogsbruk som miljöfarlig verksamhet, vet inte hur det gick
rättsligt.
Ulf: Mångfaldens tragedi. I Sverige har vi mycket vatten och skog, men är EU:s bottenskrap när det
gäller bevarande.
Maggan: Skogsbruket levererar bulkvaror. Vi skulle kunna ha mycket mer förädling och därmed fler
arbetstillfällen i Dalarna.
Bertil: skogsbilvägar, max 400 m från avverkning till väg? Malin: Ingår inte i detta förslag. Rönning:
Enskilda vägar, många skogsbilvägar.
Ulf: Påföljder, har de diskuterats? Ja, sanktioner.
Malin: Markanvändningen på halva landets areal håller sig inte inom naturens ramar. Varför ska
skogsbruket och gruvnäringen ha gräddfil?
Följ Malins blogg.

Förslag att göra:
·

Skriv insändare som vanlig medborgare att du är förbannad på hur det ser ut i skogen t ex

·

Ta kontakt med Dalarnas riksdagspolitiker, gärna som privatperson eller ännu hellre
skogsägare om du är det

·

Bevaka avverkningsanmälningar

·

Var med på samråd

·

Spring på hyggen

·

Ta ut politiker och journalister i skogen
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·

Föreläs

·

Dokumentation är A och O, skicka in till riks

Man ska göra det man vill göra och/eller är bra på. Rikskansliet har tagit fram en verktygslåda på
www.naturkontakt.se Hur gör men en FSC-anmälan? PPT med talarmanus m.m. m.m. Kan fyllas på
efter vilka behov som finns - önska! Alla personer/kretsar vill göra olika, men riks underlättar gärna.
Basti: Hitta schyssta människor som vill vara ute i skogen med er, de behöver inte vara från
Naturskyddsföreningen.
Kronoberg har valt ut ett område och begär att få ut alla avverkningsanmälningar inkl. kartor inom
6v-regeln, åker ut i skogen och tittar, skriver till Skogsstyrelsen att t ex skriva förelägganden om
körskador (om blött etc). De har kommit på många avverkningsanmälningar inom 6 v som redan är
avverkade. Jätteeffektivt jobb för att få Skogsstyrelsen att göra sitt jobb!
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