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Yttrande ö ver SOU 2021:51
Skydd a v arter – vårt gemensamma ansvar
Skogsindustrierna väl jer att enbart yttra sig över utredningens översyn av
artskyddsförordningen och avstår från att yttra oss över den del av utredningen som rör
artskyddsrelaterad brottslighet och även över vissa andra förslag som inte berör
Skogsindustriernas verksamhet.
Sammanfa ttning
Skogsindustrierna anser att det är angeläget att man gör förändringar i ar tskyddslagsti ftningen
så att fågeldir ekti vets och livsmil jödir ekti vets r egler implementer as i separ ata bestämmelser.
När uppdelningen gör s är det viktigt att det inte skapas nya oklarheter. I lagsti ftningsarbetet bör
där för dir ekti vstexten över sättas ordagr ant för att underlätta tolkningar i l juset av EU-rätten
och för att undvika överimplementering.
Skogsindustrierna anser att utredar ens förslag varken leder till ett effektivt ar tskydd eller att
äganderätten stärks. I stället innebär för slagen en r adikal förändring av dagens skogspoli tik helt
utan politisk för ankring, och ett stor t steg bort från de jämställda målen för pr oduktion och mil jö
samtidigt som äganderätten urholkas. Förslagen innebär även att den bär ande principen att
skogsbruk ska bedri vas med frihet under ansvar er sätts med detal jregleringar samt att ett
opr oportionerligt kostnadsansvar för ar tskyddet för s över på markägar en. Inci tamenten för en
enskild markägar e att skapa och bevar a natur vär den risker ar att helt för svinna.
Skogsindustrierna anser inte att utr edar ens för slag kan bli för emål för lagsti ftning utan en
or dentlig konsekvensanalys som belyser möjligheterna att bruka skog, konsekvenser för
virkesförsör jningen och omställningen till en fossil fri välfär dsstat.
Skogsindustrierna anser att Sverige ska ha höga ambi tioner för natur vård och ar tskydd och att
detta ska genomför as rättssäker t och effekti vt i lin je med vad som gäller enligt EU-dir ekti v.
Kostnaden för dessa gemensamma intr essen ska inte enbar t bär as av enskilda
verksamhetsutövare utan delas av hela samhället. Där för anser vi att det är viktigt att:
EU-dir ektiven implementer as ordagr ant i enlighet med dir ekti ven och i separ ata
bestämmelser.
Intrång som avsevär t för svår ar pågående markanvändning ger rätt till er sättning oavsett
vilken lagsti ftning som åber opas och utan att markägar en behöver stämma staten.
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Skogsindustrierna s utgångspunkter
Skogen är Sveriges viktigaste naturtillgång och basen för en av våra viktigaste
exportbranscher. Skogen utgör samtidigt en ekonomisk trygghet och resultatet av många
generationers brukande för många skogsägare. Skogen är också hemvist för många arter och
Sverige har som land en plikt enligt EU-regler och internationella konventioner att bevara
biologisk mångfald.
Den svenska skogspoli tiken har de senaste 30 åren framgångsrikt byggt på en balans mellan
ett produktionsmål och ett mil jömål. Skogspoli tiken bygger också på en respekt för den
enskilde skogsägaren genom principen om frihet under ansvar. Artskyddsutredningen är ett
påtagligt angrepp på den nuvarande modellen. Utredaren har lagt ett ensidigt
skyddsperspekti v på skogen utan att balansera och väga olika intressen mot varandra. Uti från
mil jöbalkens hänsynsregler och med en planmässig syn på förval tningen i femårscykler vill
utredaren ta ett stramt grepp om vad som får göras och inte i skogen, uti från ett strikt
artskyddsperspektiv.
Skogsindustrierna anser att det behövs en balans mellan brukande och bevarande. En balans
som beaktar att skogen ska kunna generera ett till förli tligt virkesflöde till skogsindustrin och
dess förädlingsled samt avkastning till skogsägarna samtidigt som biologisk mångfald värnas.
Det är också viktigt att statens bevarandeambi tioner korresponderar med budgetanslag för
skydd av natur eftersom rätten till rimlig ersättning är avgörande. Vidare måste lagsti ftaren
förstå och ta i beaktande att handläggningen av avverkningsanmälningar är en masshantering,
mer än 60 000 per år, som måste kunna hanteras rationell t. Att försöka tillskapa ett system
som liknar tillståndsprövning för mil jöfarlig verksamhet är hel t orimligt.
Skogsbruk är en mycket långsiktig verksamhet och kräver därför stabili tet och förutsägbarhet.
En produktionscykel är ca 80-100 år och sträcker sig därför över minst två generationer. Ett
träd som planteras idag är inte moget för avverkning och därmed avkastning förrän nästa eller
nästnästa generation brukare tagi t över. Därför skil jer sig skogsbruket radikal t från en
tillståndspliktig industriell verksamhet.
Skogsindustrierna har formulerat ett övergripande mål för biologisk mångfald: Vi ska bruka
skogen så att alla naturligt förekommande arter kan fortleva i skogslandskapet. Detta
brukande är en förutsättning för ett rikt skogslandskap med god hänsyn till djur- och växtli v,
vatten, rekreationsvärden och kul turarv. Målet är av stor betydelse, levande och konkret och
vi känner ett stort ansvar. För att nå målet om biologisk mångfald i skogen arbetar våra
medlemsföretag sedan länge med att skapa och värna naturvårdsmässigt viktiga strukturer,
substrat och li vsmil jöer i skogslandskapet framför att fokusera på enskilda arter – eftersom
artförekomst är svårt att mäta. Utgångspunkten för strategin är att när det finns en variation
och tillräckligt mycket av olika li vsmil jöer, strukturer och substrat, finns det större möjlighet
för arter att fortleva.

7457277_1 _0.DOC X

2(8)

Skogsindustrierna s yttrande ö ver försla gen
10 Försla g kunskapskrav och utredningsansvar
Kun ska p sup p b yg g n a d inom sko g sb ruke t
Vår a medlemsföretag inhämtar kunskap om höga natur vär den och hänsynskr ävande biotoper inför
skogsbruksåtgär der men det är pr aktiskt omöjligt att få kunskap om ALLA ar tförekomster. Vi ssa ar ter är
små eller på andr a sätt svår a att upptäcka, andr a ar ter går bar a att upptäcka vid vi ssa år stider eller vissa
delar av dygnet. Total kunskap om alla ar ter är alltså omöjlig att få och det gäller därför att använda
indirekta kri terier som natur vårdsmässigt viktiga strukturer, substr at och livsmil jöer i skogslandskapet.
Kunskapen om hotade ar ter s ekologiska kr av är ofta bri stfällig och Skogsindustrierna ser behov av ökad
kunskap om ar ter s hänsyns- och skötselkr av samt en samlad, lättillgänglig information om fridlysta ar ter.

11 Försla g på nytt 8 kap. miljöbalken
1 1 .5 Fö rsla g M å lsä ttnin g i 8 ka p . 1 § m il jö b a lken
Skogsindustrierna avstyrker utredarens för slag att målsättningen att bevar a de naturliga pr ocesserna i
mil jön och att ar tför ändringar sker i ett naturligt tempo som inte hotas av mänsklig verksamhet skri vs in i
mil jöbalken. Por talpar agr afen är inte någon långsiktig vi sion utan är avsett att funger a som en
precisering/ skärpning av mil jöbalkens portalpar agr af och tillämpas direkt. Det är all tså inte fråga om en
liten förändring.
Vi människor påverkar mil jön och ar terna och har gjor t så i tusentals år. Mil jöer har förändrats och
ar tsammansättningen med den. Om denna påverkan och förändring kan man ha olika synpunkter. Men
att i lag slå fast vi sioner om intakta pr ocesser och endast naturliga för ändringar, är högst olämpligt och
leder till att vi i lagsti ftningen bygger in orimliga mål som inte kan uppfyllas utan helt orimliga
konsekvenser.

11 .8 Livsm il jö und erla g
Skogsindustrierna avstyrker utredningens för slag att styr a de areella näringarna genom en planmässig
för valtning med den starkt kritiser ade vattenför valtningen som för ebild. Instrumentet för denna
ar tför val tning ska enligt utr edningens för slag var a så kallade Li vsmil jöunderlag som ska beslutas av
Länsstyr elsen och regler as i lag. Skogsstyrel sen blir med för slaget mar ginaliser at till remi ssinstans.
Livsmil jöunderlaget ska bland annat innehålla en redogörel se för vilka befintliga verksamheter som på
oklar a grunder utgör ett hot mot fridlysta ar ter. Ett sådant Li vsmil jöunderlag skulle få ett avgör ande
inflytande på hur landets viktigaste natur tillgång, skogen, ska för valtas. Syftet anges var a att styr a mot ett
naturligt tillstånd fri tt från mänsklig påverkan. Skogsindustrierna är starkt kri ti sk till det uppgivna syftet,
efter som det innebär ett mål att Sverige i princip ska avstå fr ån att bruka skogen på ett ändamål senligt
sätt. Skogspoli tikens jämställda mål och den ekonomi ska nyttan med skogen lyser helt med sin fr ånvar o i
utredarens r esonemang. Skogsindustrierna anser att ett så långtgående planeringsverktyg som dessutom
inte ska kunna överklagas, ri sker ar att skapa än större osäkerhet om hur ar tskyddet ska hanter as och vad
det innebär i pr aktiken för markägare och för etag.
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Vidare är vi sär skilt kri ti ska till att Länsstyrel sen i Livsmil jöunderlaget ska ri ta ut områden i behov av
formellt skydd på en kar ta utan kr av på att det ska finnas budgeter ade medel för att inrätta skyddet i
motsvar ande omfattning. Detta går helt på tvär en mot för slagen i Skogsutredningen. Det saknas stöd i
utredningsdir ekti vet för detta för slag och det är heller inget som EU-direkti ven kräver.
Skog är komplexa ekosystem och bedömningen av vad som är br a eller dåligt för olika ar ter bygger med
nödvändighet på en lång r ad avvägningar som innehåller varier ande gr ad av per sonliga vär deringar.
Skogsindustrierna befar ar att livsmil jöunderlagen kommer att bli bruttoli stor på skyddsvär da mil jöer som
kommer att användas för att förhindr a brukande. Pekas områden ut som möjliga livsmil jöer för
hänsynskrävande ar ter får detta utpekande tolkningsföreträde mot den enskilde. Det innebär att det
kommer att krävas mycket stor a insatser för att motbevi sa myndigheten för den skogsägare som vill
skör da skog i området. Målet med den svenska skogspoli tiken är och bör även i fr amtiden var a att ett
r ationellt brukande av skogen ska kunna ske par allellt med ett br a och rimligt mil jöskydd.
Sammanfattningsvi s tr or vi inte att systemet med femår splaner kommer att funger a på ett br a sätt. Det
kommer att påtagligt öka byråkr atin inom skogsbruket.

11 .1 0-11 Krin g 1 2:6 sa m rå d
Skogsindustrierna avstyrker för slagen kring 12:6 samråden. Skogsindustrierna anser att skogsbruket i
huvudsak bör regler as i skogsvår dslagen. En ökad förutsägbarhet kan åstadkommas genom att antingen
helt ta bort 12:6 MB eller att exkluder a skogsbruket från dess tillämpningsområde. Därmed blir
skogsvår dslagen den lagsti ftning som är primär t tillämplig på skogsbruket och Skogsstyrelsen blir ensam
till synsmyndighet. 7 och 8 kap MB har fortsatt företräde med regler om områdesskydd och ar tskydd.

Myndigheterna har att hanter a 60 000 avverkningsanmälningar / år som samtidigt är anmälan om 12:6
samr åd. Det är en masshantering som måste kunna hanter as r ationell t och Skogsindustrierna ser en stor
risk för kr aftiga för seningar om allmänheten ska ber edas möjlighet att delta i samr åden.

12 Försla g om nya fridlysningsregler
Skogsindustrierna instämmer i utredningens analys att efter som ar tskyddets effekter kan innebär a
inskränkningar av enskildas egendom så bör för eskri fter som gäller ar tskyddet meddelas genom lag på
samma sätt som för områdesskydd. Det kan där för var a lämpligt att fridlysningsreglerna i
ar tskyddsför ordningen lyfts från för or dningsnivå till lagsti ftningsnivå.
Av utredningsdirekti ven fr amgår bland annat att fridl ysningsbestämmel serna på ett effekti vt sätt ska
bidr a till att bevar a ar ter men Skogsindustrierna kan dock inte se att utredningen löst detta. Det är inte
effekti vt med långtgående inskränkningar i brukandet för vanliga ar ter med gynnsam bevar andestatus.
Det vore mer effektivt om skogsbruket kunde priori ter a natur vår dsinsatserna till att r estaurer a
livsmil jöer och skapa förutsättningar för hotade ar ter och natur typer som idag saknar gynnsam
bevar andestatus.

1 2.6 Im p lem en terin g a v få g eld irektive t
Både li vsmil jödirektivet och fågeldir ektivet har mycket omfattande tillämpningsområden redan enligt
sina respektive lydel ser. Skogsindustrierna anser därför att EU-dir ektiven bör implementer as ordagr ant i
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enlighet med direktiven och i separ ata bestämmel ser om vi över huvud taget ska kunna nytt ja vår a
naturr esur ser.
Skogsindustrierna tolkar för slaget som att skogsbruk inte kan bedri vas med det accepter ade resultatet att
ett eller fler a fågelägg eller fågelbon för stör s eller skadas, tr ots att detta inte är syftet. Fåglar kan häcka i
all skogsmark och därmed ri sker ar för slaget att i pr aktiken omöjliggör a skogsbruk på all skogsmark under
fler a månader under häckningsperioden på vår en med enormt stora företags- och samhällsekonomiska
föl jder.
Skogsindustrierna avstyrker det tillägg som utr edar en föreslår avseende avsiktsbegreppet samt den
överimplementering som föreslås kring stör ande av fåglar.
Utredaren för eslår att avsiktsbegreppet ska ges samma tolkning i fågeldirekti vet som i li vsmil jödirektivet
tr ots att EU-domstolen är väldigt tydlig i mål C-473 och C-474/19 med att man till föl jd av den svenska
överimplementeringen av fågeldirekti vet endast valt att besvar a frågan med hänvisning till
livsmil jödirekti vet.
Det finns inget säker t stöd för hur EU-domstolen hade val t att bedöma frågan om avsiktsbegreppet enligt
fågeldir ektivet. Där för är det fel att nu lägga till en utvidgning av avsiktsbegreppet i svensk lagsti ftning. En
sådan bestämning kan leda till hel t orimliga konsekvenser för samhällsutvecklingen och få mycket
omfattande konsekvenser för möjligheten att bedriva verksamhet. Där för är det inte lämpligt att Sverige
genomför en sådan preci sering utan att det otvetydigt kr ävs enligt fågeldir ektivet.
När det gäller fågeldir ektivets syfte är det, som utredaren skri ver, inte explici t uttr yckt. Det är dock
uppenbar t att det handlar om att bibehålla populationer av fågelar ter på en hållbar ni vå och att
nödvändiga insatser för att nå eller upprätthålla denna nivå ska vidtas med beaktande av ekonomi ska
kr av och rekreationsbehov. Detta får anses var a en avvägning som ska gör as i var je enskilt fall, en slags
skälighetsbedömning.
När det gäller kvali fikationströskeln i ar tikel 5d fågeldirektivet gäller det stör ande av fåglar, sär skilt under
häcknings- och uppfödningsperioder. Det får ske i den mån det saknar betydelse för bibehållandet av
populationen av en fågelar t på en hållbar nivå eller för återupprättandet av populationen till en hållbar
nivå.
Den bestämning av kvali fikationströskeln som utredaren beskri ver går längre än vad direktivet anger. Det
som ska bedömas är om åtgär den eller verksamheten kan ge upphov till en störning som kan ha betydelse
för bibehållandet av fågelar tens population eller för återupprättandet av sådan population för det fall
ar ten är hotad. Skogsindustrierna anser att utgångspunkten bör var a populationen inom landet och inte
någon mindre lokalt avgränsad del.
Fåglar är rörliga indi vider och populationer kan varier a mycket lokalt över tid och rum utan att det i sig är
något konstigt. Det är viktigt att man hela tiden ser till ar ten som sådan och inte ar tens förekomst inom
enskilda mindre områden. Utr edarens angreppssätt utgör här en påtaglig skärpning i förhållande till
fågeldir ektivet, vilket vi inte anser att det finns stöd för i utredningsdirekti ven och inte heller är påkallat
av någr a andr a skäl.
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1 2.7 Im p lem en terin g a v livsm il jö d irektive t
Både li vsmil jödirektivet och fågeldir ektivet har mycket omfattande tillämpningsområden redan enligt
sina respektive lydel ser. Skogsindustrierna anser därför att EU-dir ektiven bör implementer as ordagr ant,
utan ytterligare utvidgning, i enlighet med direkti ven och i separ ata bestämmelser.
Det är ytter st EU-domstolen som uttolkar direkti ven och där för ser vi inte nu att det finns skäl att gör a
någr a justeringar i annat syfte än att mer a exakt införliva dessa dir ektiv i den svenska lagsti ftningen och
att undvika överimplementeringar av det slag vi har idag.
Skogsindustrierna anser inte att det är ett effekti vt ar tskyddsarbete att inskränka skogsbruk för att inte
stör a vanliga ar ter med gynnsam bevar andestatus som exempelvi s åker gr oda. Om en sådan urkoppling av
vanliga ar ter med gynnsam bevar andestatus vi sar sig omöjlig att genomför a uti från EU:s lagsti ftning bör
Sverige inom EU l yfta och driva fr ågan så att inskränkning av pågående markanvändning för vanliga ar ter
med gynnsam bevar andestatus kan undvikas.
12.7.8 Försämra eller förstörafort plantningsområden eller viloplatser
Skogsindustrierna anser att begr eppen skada och parningsplatser bör behållas och begr eppet r astplatser
bör användas i stället för viloplatser för att inte avvika från dir ektivstexten.
12.9.2 Förslag Bemyndigande att anta generella föreskrifter för vissa verksamheter
Skogsindustrierna avstyrker utredningens för slag om ett gener ell t bemyndigande att meddela föreskri fter
om för siktighetsmått, som även ska ha företr äde fr amför befintliga tillstånd. För slaget strider mot
r ättsordningen och är inte genomförbar t då det skulle medför a en total rättsosäkerhet, förlust av
r ättskr aft och förutsägbarhet. För slaget går dessutom emot vad regeringen bett utr edningen om efter som
en sådan osäkerhet om vilka verksamheter som är tillåtna i fr amtiden gör det helt ointr essant att vil ja
invester a och driva verksamhet.

1 2.1 4 Fö rsla g: Ö versyn a v n a tion ellt frid lysta a rter enlig t n ya kriterier
Skogsindustrierna tillstyrker en över syn av nationell t fridl ysta ar ter. Vilka ar ter som ska var a nationellt
fridlysta och i vilken del av landet behöver ses över. Skogsindustrierna anser att det är mycket angeläget
att vanliga ar ter med gynnsam bevar andestatus inte inskränker skogsbruket mer än vad som är
nödvändigt och effektivt. Över synen bör säker ställa att ineffekti v hänsyn till vanliga ar ter med gynnsam
bevar andestatus inte hindr ar skogsbruket från att gör a effektiva priori teringar för natur vården.
Skogsindustrierna för eslår att de nationella fridlysningsreglerna ej bör omfatta pågående
markanvändning.
Utredningen för eslår en utvidgning av de nationella fridlysningsr eglerna så att även der as livsmil jöer
omfattas. Då skyddet har kar aktären av områdesskydd bör dessa instrument användas för att inte kringgå
bestämmelserna i kap 7 MB.

13 Försla g om ersä ttningsmodell
Skogsindustrierna anser att utredningens för slag gällande er sättning till markägar e är otydligt och höjer
gränsen för när er sättning för intrång ska utgå, på ett sätt som skapar en orimlig för sk jutning av
ansvar sför delningen mellan markägar e och samhälle för det ar tskydd som utredningen anser är önskvär t.
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Det fr amgår tydligt i konsekvensbeskri vningen där bedömningen är att kostnaderna för er sättningar till
enskilda inte kommer öka med utredningens för slag.
Det är rimligt att r estriktioner kan läggas på skogsbruket utan rätt till er sättning om pågående
markanvändning, enligt 30 § tredje stycket skogsvårdslagen, inte avsevär t för svåras. Går
r ådighetsinskränkningarna längr e ska markägaren ha r ätt till er sättning. Er sättningen bör hanter as
genom rättsordningens redan etabler ade former av områdesskydd eller fri villiga avtal.
Med utredarens för slag blir det också en orimlig skillnad i er sättning ber oende på vilken lagsti ftning som
används som grund för inskränkningen.
Utredaren är mycket mån om att så långt möjligt utsträcka samhällets ambi tioner när det gäller
ar tskyddet och samtidigt lägga så lite ansvar för dessa ambitioner på det allmänna som möjligt. Vi tr or att
denna inställning är skadlig både för skogsbruket och för legitimiteten för ar tskyddet och även annan
natur vård i förlängningen.
Det är viktigt att det finns en för ståelse och respekt för ar tskyddsreglerna. Det skapas bäst om den som
tvingas till uppoffringar till föl jd av det allmännas ambitioner får en förutsägbar och generös er sättning
utan byråkr ati skt krångel. På det sättet kan motstånd som kan finnas mot långtgående ar tskyddsregler
begränsas. Det blir en något högre kostnad för staten, men vi tr or att det är väl invester ade pengar för att
minska det för tr oendegap som utvecklats mellan skogsägare och myndigheter.
13.1.1 Skogsutredningen
Inledningsvis tar utredaren upp för slaget från Skogsutredningen om möjligheten att inr ätta
tidsbegränsade områdesskydd för skyddsvärda ar ter i skogsmark som annar s saknar skyddsvär de.
Tanken från Skogsutredningen var att skyddet skulle gälla under vi ss tid och kvar står skyddsbehovet
därefter skulle det kunna omvandlas till ett permanent skydd.
Skogsindustrierna anser att detta är en möjlighet att ge skydd åt skyddsvär da ar ter och samtidigt ta rimlig
hänsyn till skogsägar en. Alternativet att i stället fullt ut tillämpa ar tskyddet på det sätt utredaren beskri vit
skulle innebär a att skogsägaren, med den er sättningsmodell som föreslås, har mycket svår t att få någon
er sättning. Natur vår dsavtal är knappast relevant för att skydda en ar t i ett trivialt skogsområde. Samma
sak gäller för biotopskyddsinstrumentet. Det är ju inte någr a sär skilda natur vär den i skogen som behöver
skyddas eller vårdas, utan just enbar t att låta den skyddsvärda ar ten på platsen få var a i fred.

1 3.1 3 Fö rsla g: Rä tte gå n g sko stn a d er
Skogsindustrierna tillstyrker för slaget att i samband med er sättningstalan mot staten ska det allmänna
er sätta fastighetsägaren för rättegångskostnader.

15 Konsekvensbeskrivning
Skogsindustrierna anser inte att utredningen har sett eller anal yser at alla konsekvenser av sina för slag.
Konsekvenserna är inte enbar t ekonomiska utan dr abbar även den biologiska mångfalden och klimatet på
lång sikt. Att skapa förutsättningar för ar ter kommer att innebär a en stor ri sk för markägar en i fr amtiden.
Skogsindustrierna anser inte att utredarens för slag kan bli föremål för lagsti ftning utan en ordentlig
konsekvensanalys som belyser möjligheterna att bruka skog, konsekvenser för virkesför sör jning och
omställningen till en fossil fri väl fär dsstat. Vi ser uppenbar a ri sker att för slagen innebär förbud mot
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avverkning under vi ssa tider på året eller att vissa metoder blir otillåtna och det får stor påverkan på
virkesför sör jningen. Utan en jämn tillgång till r åvar a kommer inte svensk skogsindustri att var a
konkurrenskr aftig, och Sverige kommer att tappa en viktig näring och tillgången till inhemska
träpr odukter. Pr oduktionen kommer istället ske på andr a håll i världen.

För Skogsindustrierna

Linda Eriksson
Skogsdir ektör
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