
Skogsträff Gävleborg med föredrag om ny skogspolitik 29 nov 2015 i Söderhamn 

Lokala exempel 

Bosse Forsling: Avverkade 170-åriga tallar med rejäla kronor i en cirkel kring ett fiskgjusebo. 

Markägare Weda Skog som är PEFC-certifierade. Gräns på 160 år, ska ej avverkas (190-200 år 

längre norrut). Skicka bilderna till Weda Skog. 

Magnus Andersson: tätortsnära skog vid Håstahöjdens elljusspår, 290-åriga granar bland 

tallarna. Han såg i tidningen att AB Rundvirke skulle avverka åt en privat markägare. Magnus 

pratade med maskinföraren och ordnade ett möte dagen efter med produktionsledaren och 

Urban Johansson på Skogsstyrelsen. Det resulterade i ett naturvårdsavtal utifrån sociala 

värden och skogen på 12 ha är skyddad i 50 år.  

Bo: sumpskog som snitslats för avverkning räddades. Det var ett misstag! 

Inga-Greta: en Kicki hade rapporterat om en uggleskog där Sveaskog börjat avverka. Bolaget 

visade respekt, lyssnade och stoppade avverkningen ½ dag i alla fall. Skogen var dock 40-70 

år och inte skyddsvärd.  

Länsstyrelsen Gävleborg har ett åtgärdsprogram (ÅGP) för skyddsvärda träd. Se 

www.tradportalen.se där alla kan lägga in var det finns skyddsvärda träd.  P-O har en 

förteckning över stora lövträd. Bara att mata in! 

Diskussion 

Monica: hur länge ska de klara sig undan med att säga att det var ett misstag?  

Kunskapsbrist och misstag. Påpeka, om de inte bryr sig, skriv i tidningen o s v.  

Leif: entreprenörerna borde kunna ställas till svars också, de är också oftast certifierade.  

Torbjörn: vi ska rapportera felaktigheter, FSC ser inte allt. Gör FSC-anmälningar! 

Mattias: hur vet vi vad som är en överträdelse mot FSC? Svag lagstiftning och inga straff gör 

att anmälningarna läggs ner. 

P-O: Skogsstyrelsen måste ju samla entreprenörerna för utbildning. När det gäller privata 

markägare är det bäst med personlig kontakt.  

Anders: vi har tittat på nyckelbiotoper i västra Härjedalen – alla var avverkningsanmälda! 

Skogsstyrelsen har inte nog med personal att hinna klassa nyckelbiotoper t ex.  

Torbjörn: Naturskyddsföreningen är Skogsstyrelsens förlängda arm. Flera skogsbolag har en 

känsla av att vi är överallt och de är rädda att göra bort sig. Vi har satt oss i respekt, det är 

viktigt att visa att vi finns. 

Magnus: miljömålsarbetet är viktigt. Skogsbolagen efterfrågar vår kompetens. 

Stig: inventering är en viktig bit och skogspolitiken en annan, opinionsbildning 

P-O: vi är många medlemmar och många vill göra något konkret. Utbildning av 

maskinförare?  

Malin: Bolagen utbildar sin personal, men det faller hela tiden igenom nyckelbiotoper. Beror 

http://www.tradportalen.se/


på person.  

Mattias: känner flera maskinförare, det finns både intresserade och ointresserade. Jag tycker 

vi ska annonsera brett hur man ser överträdelser. 

Monica: kraftsamling till studiecirklar för att få mer kunskap 

Leif: indikatorarter viktiga att lära sig (Steget Före), även miljöer 

Stig: vår insats kan vara att hitta skyddsvärda miljöer genom att se flerskiktad skog, lågor 

etc. Sedan blir det Länsstyrelsens/Skogsstyrelens uppgift att inventera. 

Malin: Skogsväktare är en bra metod! Folk som kan bevaka skogar lokalt och slå larm när 

avverkning hotar. P-O: bra idé, det finns ju redan lomväktare och floraväktare. 

 

Ny skogspolitik!   Malin Sahlin, rikskansliet 

Kalhyggesbrygget är det som är tänkt i lagstiftningen. Ytterst svårt att sanktionera med 

dagens lagstiftning. Ex en öringförande bäck i Västerbotten som var helt sönderkörd gick inte 

att lagföra eftersom Skogsstyrelsen inte varit ut innan och sagt att bäcken inte fick köras 

sönder! 

Produktion och miljö ska vara likställda, men är det inte i praktiken. Produktionsdelen har §, 

men miljödelen bygger på frivillighet - genom miljöcertifieringen. Skogsbruket ligger under 

näringsdepartementet medan naturvården i skogen ligger under miljödepartementet.  

Vi har ett plantageskogsbruk i Sverige. Lång tradition av forskning, men vi bryr oss ej om 

resultaten. Skogsbruket är en stängd värld. Skogsbolag och naturvårdare pratar inte samma 

språk. Vi når inte miljömålet Levande skogar. Privata skogsägare skriver under FSC, men har 

ingen susning om vad det innebär. Nu avverkas 40-60 åriga skogar, d v s unga. 

Naturvårdsverket har gjort en bra fördjupad utvärdering av miljömålen med många bra 

förslag.  

Nya KOMET införs. Det är ett förslag som Naturskyddsföreningen lagt och innebär nya 

kompletterande metoder i skogsbruket.  

Dom mot Sveaskog: naturvårdshänsyn ska lämnas i 100 år. Måste dock vara avgränsat på 

karta vid avverkningsanmälan. Malin skriver på en ny rapport som visar att tidigare avsatt 

naturvårdshänsyn avverkas nu. Skogsstyrelsen har gått ut med att skogsägarna tar mycket 

mer hänsyn än 5% och rapporten är en motreaktion mot det. Långsiktighet och kvalitet 

måste säkras! 

Naturskyddsföreningen lämnade FSC 2008, även som medlem 2010. Lämnade dock en 

motion innan om nya metoder. 

FSC-certifierare: DNV (sämst) – Holmen, SGS - Bergvik, SCA m fl, flera mindre certifierare 



 Naturskyddsföreningens huvudförslag är att skogslagstiftningen ska in i Miljöbalken.  

 Skrota Skogsstyrelsen, låt länsstyrelsen sköta deras arbete. (Anders: näringen styr 

Skogsstyrelsen idag – fullständigt obegripligt!) 

 Inför beslut om avverkningsanmälningar, så att de är överklagningsbara (idag icke-

beslut, vill kunna överklaga Skogsstyrelsen beslut att inte ta beslut) 

 Inför sanktionsmöjligheter för utelämnande av uppgifter i avverkningsanmälan 

Lite händer nu: 

 Rättslig översyn av skogslagstiftningen, söker jurist som enmansutredare, klart dec 

2016. 

 Skogsbrukets målbilder, Skogsstyrelsen har en bok om dessa 

 Nya Polytaxen heter numera hänsynsuppföljning (tidigare följde skogsbruket inte 

lagstiftningen på 37% av hyggena, då skrotade man Polytaxen!) 

 Nationella skogsprogrammet ska utmynna i en strategi för Sveriges skogar. Här kan vi 

ge inspel, såväl lokalt som regionalt. Naturskyddsföreningen står utanför för tillfället, 

tycker att det är för luddigt, men nu ska översynen av skogslagstiftningen vara med 

så intressant för föreningen igen.  

Har också upptäckt att Holmen vill avskaffa nyckelbiotops-begreppet! De vill hugga 

den fjällnära skogen så verkligen läge att bevaka detta. Kan ej tas bort ur FSC 

eftersom standarden inte får försämras.  

 Internationella FSC diskuterar 10% avsättning, men det kan vara 5% som generell 

hänsyn. 

Mer om förslaget till ny skogspolitik, referat från Johanna Sandahl och Malin Sahlins föredrag 

i Borlänge:  http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-

content/uploads/sites/55/2014/11/Ny-skogspolitik-referat.pdf 

 

Avslutande diskussion 

Magnus: lär känna Skogsstyrelsen 

Inga-Greta: vill någon mer vara med i skogsgruppen, maila mig 

Anders: lägg en träff i Ljusdal 

Inga-Greta: Alf har flera områden kring Trönö också 

Mattias: inrikta oss på mer skyddad skog 

Malin: gör en undersökning vad medlemmarna är intresserade av, bilda 

undergrupper. Östergötland har en skogsgrupp med olika delar: några som 

inventerar, andra som skriver debattartiklar eller ordnar skogsutflykter. 

Västerbotten har haft lyckade kurser med Norra Skogsägarna.  

P-O: utse en skogsansvarig i varje krets och gärna en kompis, när de får larm kan de 

koppla in duktiga inventerare t ex.  

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/55/2014/11/Ny-skogspolitik-referat.pdf
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/55/2014/11/Ny-skogspolitik-referat.pdf


Malin: meddela vad ni behöver från riks, ordna gärna exkursioner för politiker för 

att diskutera skogspolitik, 4-5 skogsaktiva, Malin, media. Riks kan hjälpa till med 

inbjudan och vara med på plats.  

 

Digitala hjälpmedel 

 

På www.naturkontakt.se visades Verktygslådan för skog. Där finns mycket bra 

material. 

www.skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se visar alla avverkningsanmälningar sedan 

1992, svår att överblicka, ska helst ha eget GIS-program för att funka bra. 

www.skog.luben.se utgår från Skogsstyrelsens data, kan filtreras på 2,3 eller 6 veckor 

(den tid inom vilken Skogsstyrelsen kan göra något) samt 1 eller 5 år. Kan användas i 

mobilen - kanonbra. Välj län först, sen tidsintervall. Från Östergötlands skogsgrupp. 

www.avverkningskoll.se bygger också på Skogsstyrelsens data, kan välja kommun, 

senaste 6 veckorna markeras med röd färg, mycket överskådligt, kan ha bevakning 

som plingar till. Privatperson avsändare. 

www.skyddadnatur.naturvardsverket.se bra för att hitta markägare t ex, dock ej 

privata som kan fås via Lantmäteriet, länsstyrelsen eller skogsstyrelsen. 

Lantmäteriet släpper snart alla digitala kartor.  

 

Bra att ha- datum 

Feb   skogsträff kl 13-17 en dag på en helg i Bollnäs, Kronobergs  

skogsgrupp berättar hur de jobbar 

Maj  skogsutbildning, heldag, med Sebastian Kirppu, inne och ute 

21 el. 22 maj  studieresa till brandområdet i Sala med Dalarna 

25-29 juli  forskningsresan i Dalarna, utgår från Öje i Malung-Sälens kommun 

 

Arbetsgruppen för skog består av: 

 Inga-Greta Andersson, sammankallande 

 Stig Hammarsten, länsförbundets styrelserepr. 

 Magnus Andersson 

 Per-Gunnar Jacobsson  

 

Antecknare: Lillian Lundin Stöt, kansli Gävle-Dala 
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