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Yttrande över Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar (SOU
2021:51)
BillerudKorsnäs AB (BillerudKorsnäs) väljer, likt Skogsindustrierna, att enbart yttra oss över
utredningens översyn av artskyddsförordningen och avstår från att yttra oss över den del av
utredningen som rör artskyddsrelaterad brottslighet och andra förslag som inte berör vår verksamhet.
BillerudKorsnäs delar de synpunkter som framgår i Skogsindustriernas yttrande (R:2021-54) och vill
särskilt belysa de punkter som framgår nedan.
•

•

•

•
•

BillerudKorsnäs anser att det behövs en balans mellan brukande och bevarande. En balans
som beaktar att skogen ska kunna generera ett tillförlitligt virkesflöde till skogsindustrin och
dess förädlingsled samt avkastning till skogsägarna samtidigt som biologisk mångfald
värnas.
BillerudKorsnäs ser positivt på förslaget att fågeldirektivets och livsmiljödirektivets regler
implementeras i separata bestämmelser. Detta bör göras genom en ordagrann översättning
av direktivstexten för att undvika överimplementering.
BillerudKorsnäs anser att ett intrång som avsevärt försvårar pågående markanvändning ska
ge rätt till ersättning, oavsett vilken lagstiftning som åberopas och utan att markägaren
behöver stämma staten.
BillerudKorsnäs ser positivt på att alla frågor gällande artskydd som är kopplade till
skogsbruksåtgärder hanteras av en och samma myndighet; Skogsstyrelsen.
BillerudKorsnäs anser att det är orimligt att ställa samma utredningskrav/kunskapskrav på
enskilda privata skogsägare som på stora företag, vilket ”Ägarens (verksamhetsutövarens)
ansvar att inhämta kunskap om hur åtgärder eller verksamhet påverkar arter” innebär i
praktiken. De stora företagen har en annan ekonomi och en annan kompetens med anställda
specialister osv., vilket majoriteten av skogsägarna i landet saknar. I den här frågan måste
staten vara behjälplig och kunna presentera lättanvända underlag samt erbjuda stöd
(företrädesvis via Skogsstyrelsen). Stödet ska vara lättillgängligt och inte dröja pga.
handläggningstider eller liknande.

BillerudKorsnäs vill utöver detta belysa skogsindustrins roll i klimatanpassningen, där fossila råvaror
kan ersättas med biobaserade råvaror. För att kunna bidra i den utvecklingen måste det finnas
förutsättningar för att på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart samt förutsägbart sätt kunna
utvinna resurser från skogen.
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