
 
 
 

Betänkande av Skogsutredningen 2019 – SOU 2020:73 
Naturskyddsföreningen i Vaxholms synpunkter. 
 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm vill lämna följande synpunkter på betänkandet gällande 
rubricerade utredning. 

Svenskt skogsbruk är inte hållbart. Detta har påpekats från miljörörelsen länge, men också av 
forskare och även av många privata skogsägare. De två allvarligaste problemen är kalhyggesbruket 
och det faktum att 80 % av skogsråvaran används för kortlivade produkter eller som bränsle. Att inga 
av miljökvalitetsmålen utom ett har nåtts har i flera fall det svenska skogsbrukssystemet som direkt 
eller bidragande orsak. 

Ett grundläggande problem med utredningen ligger redan i direktivet. Vi står inför två globala 
parallella och interagerande miljökriser, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. I 
båda fallen spelar skogen en avgörande roll, medan direktivet och därmed utredningen verkar att ha 
som främsta mål att stärka äganderätten. Naturskyddsföreningen i Vaxholm respekterar 
äganderätten och menar att markägare självklart ska kompenseras för inskränkningar. Samtidigt 
måste det inom skogssektorn, liksom inom andra sektorer, kosta att utföra åtgärder som påverkar 
biologisk mångfald negativt och orsakar klimatutsläpp. 

Utredningen betonar vikten av att bygga skogspolitiken på en vetenskaplig grund: 
”En sund politik bejakar kunskap och har tilltro till vetenskapliga metoder. Det finns annars en risk för 
att förutfattade meningar och politiska argument letar sig in i beskrivningar av till-ståndet i naturen, i 
syfte att försöka anpassa verkligheten till en målbild.” 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm instämmer i denna bedömning och stödjer också förslaget om ett 
vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen samt de analyser som föreslås att genomföras. 

Samtidigt är det lite ironiskt att utredningen när det gäller andra förslag utan ifrågasättande tagit 
intryck av de politiska ställningstagandena i direktivet, i stället för att bygga sina slutsatser på 
vetenskap och forskning. 

Utredningens förslag att Skogsstyrelsen bör upphöra med nyckelbiotopsinventering samt att 
nyckelbiotopsregistret ska gallras är exempel på hur politiska mål har fått genomslag. Skulle förslaget 
gå igenom försvinner en ovärderlig källa till kunskap och insyn. 

I övrigt instämmer Naturskyddsföreningen i Vaxholm med det remissvar som Naturskyddsföreningen 
på riksnivå tagit fram. 
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