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Vad händer på skogsfronten i Sverige och EU?
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1. Hur funkar skogspolitiken och 
varför behövs en ny?

2. Miljömålet Levande Skogar
3. ”Skogspropositionen” + nya 

regeringsuppdrag
4. Artskyddet 
5. Budgetpropositionen

1. EU, Sverige och skogen
2. Den gröna given
3. Pågående EU-processer om skog
4. Sveriges ordförandeskap 2023
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1. Skogspolitiken
• Låga och ”slöa” lagkrav...

• …dessutom bristande 
implementering

• Har inte löst miljöproblemen i 
skogen - miljötillståndet 
försämras

• …trots skarpare marknadskrav

• Och trots nya krav genom:
• EU 
• Miljöbalken
-> inte fullt implementerade i skogen
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2. Miljömålet Levande Skogar
• Ska styra miljöpolitiken sedan slutet av 1990-talet 

• Årlig uppföljning länsvis och nationellt

• Snart: nya regionala uppföljningar – bra tillfälle 
för lokal debatt?

• Fördjupad utvärdering 2023
• Frihet under ansvar ”haltar”. Saknas incitament för 

naturvård, skapar snarare hinder
• Skogsstyrelsens (o)användning av miljöbalken

• Gröna steg – förändrar inget i skogen, men i 
uppföljningen?

• Miljömålsberedningens uppdrag – kommer 
miljömålen ändras?

Genomförandet av 
ekologiska dimensionen i 

Agenda 2030
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3. ”Skogspropositionen”
• Beslutades av riksdagen våren 2022 

-> bygger på betänkandet från Skogsutredningen 2019

• Frivilligt formellt skydd
• ”Ofrivilligt” skydd mer restriktivt, men ingen regel utan undantag:

” exempelvis om det specifika området bör bevaras till följd av 
internationella åtaganden eller för andra särskilt angelägna allmänna 
intressen.”

• Myndigheterna har redan ändrat arbetssätt? 
• Garphytteklint
• Fråga skickad till alla Länsstyrelser och Skogsstyrelsen

• Nyckelbiotopsregistrering upphör
• Redan ”åtgärdat” av Skogsstyrelsen
• Sker också avregistrering av nyckelbiotoper
• Kommer storskogsbrukets nyckelbiotoper att tas bort?



Områdesskydd 
och artskydd
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4. Nya regeringsuppdrag om skog

Vi deltar kanske Vi deltar inte

1. Översyn av strategin för 
formellt skydd av skog

2. Förebyggande strategier 
m.m för artskydd i skogen

3. Hyggesfritt resp. naturnära
4. Flexibla skyddsformer
5. Tillgängliga uppgifter om 

fjällnärabeslut
6. Nationellt mål för ökad 

hållbar tillväxt i skogen

1. Digitala kunskapsunderlag 
om natur- och 
kulturmiljövärden

2. Ökad takt i nya 
nationalparker

3. Regelförenklingar för 
skogsbruket

Vi deltar

1. Behovs- och bristanalys för 
bevarande av skog med höga 
naturvärden

2. Väntansavtal
3. Skydd av statliga, fjällnära skogar
4. Skydd genom ersättningsmark
5. Balans mellan klövviltstammar och 

fodertillgång
6. Staten som föregångare i hållbart 

skogsbruk
7. Behov av ytterligare åtgärder för att 

bekämpa granbarkborre i skyddade 
områden

Kunskap om 
naturvärden

Insatser för 
hållbart 

skogsbruk
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5. Artskyddet – vad har hänt och var står vi idag?
• Artskyddsförordningen börjar 

tillämpas i skogen. 
• Leder till flera domstolsprocesser (och 

intensiv debatt)

• Artskyddsutredningen - ingen 
proposition?

• ”Nya ordningen” och ”bofinksskyddet”

• Lagändring
• Berör fåglar (tidigare viloplatser och 

fortplantningsområden, nu bon och ägg)
• Kommer snart prövas i ett rättsfall. Dom 

nov/dec?

2014?

2022
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5. Artskyddet – vad har hänt och var står vi idag?

• Föreningens klagomål till EU-
kommissionen pga brister i:

1. Talerätten för miljöorganisationer

2. Systemet för skydd av arter (skogsvårdslagen)

3. Hur avverkningar i och nära Natura2000 
granskas (automatgranskningen)

4. Skogsstyrelsens föreskrifter om skydd för 
fåglar och andra skyddade arter

• Regeringsuppdrag vägledning om 
artskydd i skogen
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5. Budgetpropositionen

• Skydd av värdefull natur:
- 32 % till 2023
- 60 % till 2025

• Åtgärder för värdefull natur:
- 45 % till 2023
- 55 % till 2025
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1. EU, skogen och Sverige
• Ingen gemensam skogspolitik -

men andra politikområden 
påverkar förstås skogen

• EU har ofta höga ambitioner och 
skarpare styrmedel

• Sverige ofta nejsägare om det 
kan påverka skogsbruket 

Hopp 
eller hot?



2. Den gröna given – en tillväxtstrategi för grön omställning

Ett paket av 
politiska 
initiativ

Strategi för 
biologisk 
mångfald

Skogsstrategi

Avskognings-

förordning

”Övervaknings
-lag”

Några av de 
skogsrelaterade initiativen

Restaurerings-

förordning



3. Pågående EU-processer om skog

Restaureringsförordningen:

• Bindande mål för restaurering av 
naturtyper till 2030, 2040 och 2050

• Krav kopplade till mängd död ved, 
andel skogar med olikåldrig struktur 
och skoglig konnektivitet.

• Svarat på regeringens remiss av 
kommissionens lagförslag 

”Övervakningslagen”:

• Informationsläget ojämnt, svårt att 
sammanställa existerande uppgifter 
om skogarna

• Integrerat skogsövervakningssystem -> 
alla de produkter och nyttor skogen 
ger 

• Inget lagförslag framtaget, men samråd 
som vi svarat på i höst

Avskogningsförordningen:

• Inriktad mot att förhindra avskogning 
och utarmning globalt

• Definitioner av ”utarmning” och 
”hållbara skogsbruksmetoder”

• Ambitiöst förslag framlagt

Skogsstrategin:

• Förespråkar ett naturnära skogsbruk

• Betonar ett strikt skydd för alla ur-
och naturskogar

• Stora stridigheter - knäckfrågor just 
nu är definitioner
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4. Vad innebär Sveriges ordförandeskap?

• Kan inte driva sin egen linje i 
olika processer

• Kan lyfta upp frågor på 
agendan…
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Frågor? 


