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Angående förslaget till regional skogsstrategi för Dalarna (RD20/02428) 
 

I direktiven från Skogsstyrelsen framhålls att dialog och samverkan är nyckelord och att intressenter från 

skogens hela värdekedja ska beredas möjlighet att delta. Så har ej skett. Naturskyddsföreningen i Dalarna 

och såvitt vi vet ej heller andra regionala naturvårds-organisationer har blivit inbjudna. Syftet med de 

regionala strategierna/programmen anges bl a som att de ska bidra till att stärka utvecklingen mot ett 

biobaserat samhälle. Detta kan inte uppnås genom att enbart fokusera på skogsproduktion. Vi ser det som att 

sakkunskapen och objektiviteten hos våra olika naturvårdande och naturintresserade organisationer 

oavvisligen behöver tas tillvara i ett sådant arbete. 
 

Naturskyddsföreningen i Dalarna och övriga undertecknande föreningar har starka invändningar mot den 

föreslagna strategin. Strategin betonar inte alls ekologiska och klimatmässiga aspekter. En levande natur 

utgör förutsättningen för allt liv, även människans. Strategin tar inte hänsyn till målen inom Agenda 2030 

(angående klimat och biologisk mångfald) eller de svenska ekosystemrelaterade miljömålen som t ex 

Levande Skogar. De större sammanhangen med vårt rådande planetära nödläge lyser med sin frånvaro i 

strategiförslaget. Förslaget är en ren skogsbruksstrategi, inte en strategi där skogens alla aspekter ingår. 

 

Några kommentarer till det föreliggande förslaget: 

 

1. Strategiförslaget innehåller skrivningar om att verka för större nationell bestämmanderätt gentemot EU. 

Vi misstänker att det har att göra med att man vill komma ifrån EU:s artdirektiv, som har med skydd av 

skogslevande arter att göra. En annan viktig orsak är att svensk skogsnäring vill förhindra att sannolika 

skärpningar av EU:s agerande med anledning av biobränslenas klimatbelastning (skattehöjningar, 

beräkningssätt) kommer att gälla i Sverige.  Svenskt skogsbruk kan dock inte bedrivas frikopplat från 

omvärldsansvar! Skrivningen kring detta bör utgå. 

 

2. Skogsundervisning i skolan kan naturligtvis inte enbart formuleras från skogsindustrins sida utan måste 

även innehålla undervisning med biologer som har kunskap om kretslopp, ekologi m m. Undervisningen 

måste följa ålagda objektivitetskrav. Även ordinarie NO-lärare ska följa läroplanens regler. 

 

3. Den frivilliga certifiering som finns, PFE och FSC, uppfattas som besvärlig, då virket från 

nyckelbiotoper inte kan säljas. Certifieringen kommer från marknaden och att certifiera sig var ett sätt 

för skogsnäringen att slippa hårdare krav från staten. Marknaden har insett att hänsyn måste tas till 

biologisk mångfald och bevarande av skogen vid och efter avverkningen. 

 

4. Det uttrycks önskemål att man inte ska behöva väga in naturhänsyn vid avverkning. Skrivningarna andas 

stor kunskapsbrist om ekologi och ekosystem. Utan naturhänsyn riskerar man att ödelägga den 
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biologiska mångfalden, kvicksilver frigörs, livsmiljöer för viktiga arter (även för skogens hälsa) 

försvinner, våtmarker som behövs för vattenhållningen påverkas mm. Skogslagar och direktiv syftar 

också till att stärka resiliensen hos skogen, t.ex. med lövträd och olikåldrig skog för motståndskraft vid 

storm och eld. Detta bör inte ses som hinder.  

 

5. I strategin hävdas att fullmogen skog inte lagrar kol, vilket är felaktigt. Nya studier visar att gamla 

skogar med utvecklad svampmykorrhiza är minst lika effektiva som ungskog. Dessutom hålls kolet kvar. 

Vid avverkning lösgörs kol och det tar minst 30 år innan ungskogen börjar balansera kolet. FNs 

klimatråd har fastslagit att all gammal skog på norra halvklotet bör vara kvar om vi ska nå klimatmålen. 

 

6. Man erkänner att skog med höga naturvärden avverkas, men det är ett önsketänkande att olika skogliga 

åtgärder ska kunna användas i stället för att låta skogen stå orörd. I stort sett samtliga kända fall har lett 

till utarmning av biologisk mångfald. Naturvårdsområden upphörde som skyddsform 1999 i och med 

Miljöbalken. Dessa områden bör inte räknas in som formellt skyddade områden, se sid 37. T ex 

Malingsbo-Kloten är “naturreservat” på grund av friluftsintressen, inte naturvårdsintressen. Skogsbruket 

har där inte begränsats som i andra naturreservat. 

 

7. Formellt skyddade skogar i Dalarna har stora underskott av vissa skogstyper. Förslaget betonar inte 

vikten av att man vid planering av skogliga insatser söker identifiera höga naturvärden för att kunna 

bevara dem, t ex genom att använda tillgängliga artuppgifter på Artportalen. 

 

 

Vi tycker sammanfattningsvis att strategin bör avvisas i sitt nuvarande skick. Gör om och gör rätt! Den bör 

göras om eller åtminstone sändas ut på en remissrunda, där naturskyddsföreningen och andra ideella 

organisationer kan bidra med objektiv sakkunskap. Det vore mycket olyckligt om förslaget i nuvarande form 

skulle få utgöra underlag för kommande handlingsplan! 

 

 

Mattias Ahlstedt, ordf. Naturskyddsföreningen Dalarna 

 

Stig-Åke Svenson, ordf. Dalarnas ornitologiska förening 

 

Anders Janols, ordf. Svampklubben skogsriskan 

 

Lars-Ove Wikars, ordf. Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland  

 

Urban Gunnarsson, ordf. Dalarnas Botaniska Sällskap 


