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Till: 

Skogsstyrelsen 

 

Remissvar:  

En analys av styrmedel för skogens sociala värden. 

Dnr. 2017/1309  

Inledning 

Skogsstyrelsen redovisar i rapporten resultatet av ett regeringsuppdrag som skall redovisas till regeringen senast 

den 31 mars 2018. I uppdraget ingår att 1) redovisa hur skogssektorns befintliga verktyg kan användas för att 

bevara och utveckla skogens sociala värden, 2) analysera och vid behov utveckla styrmedel. 

Skogens sociala värden och hur de hanteras är viktigt för friluftslivet. Det är mycket positivt att skogens sociala 

värden nu har fått en ökad uppmärksamhet bl.a. genom det regeringsuppdrag som Skogsstyrelsen nu 

avrapporterar. Den ökade fokusen på skogens sociala värden som kan avläsas i den nyligen genomförda 

revideringen av PEFC standarden och den pågående revideringen av FSC kommer också säkert att bidra till att 

skapa en bra plattform för att utveckla skogens sociala värden i framtiden. Svenskt Friluftsliv kan konstatera att 

det föreligger ett stort behov att öka kunskap och mätmetoder om skogens sociala värden. 

Kapitel 4 

I kapitlet görs en genomgång av befintliga verktyg för bevarande och utveckling av skogens sociala värden. Det är 

en gedigen genomgång av de verktyg som idag finns och resultat av dessa, då det finns sådana. Svenskt Friluftsliv 

vill i detta sammanhang tillägga att även Allemansrätten numer finns med på den nationella förteckningen som 

Institutet för språk och folkminnen ansvarar för (sid 28). 

Vid en analys av effektiviteten hos olika styrmedel är det viktigt att veta vad styrmedlen skall styra mot, dvs. målet 

med styrmedlet. På sid 44 finns en definition av en målbild som kan vara aktuell för en skog med höga sociala 

värden; ” Skogen som plats för rekreation och återhämtning behöver kvaliteter som att vara fridfull, vild, artrik, 

ha rymd och ha höga kulturvärden. De faktorer som i dessa platser har störst betydelse för återhämtning är 

trädens ålder, antalet träd och trädens höjd”. Detta är målet som, Svenskt Friluftsliv anser att, styrningen bör 

sikta mot. Svenskt Friluftsliv ställer sig frågande till om dagens styrmedel som finns omnämnda i denna rapport 

syftar till att nå denna målbild? 
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Kapitel 5 

Skogsstyrelsen har övervägt förslag till förändringar av PBL men finner att omfattningen av det som 

översiktsplanen skall innehålla redan är stort och att det finns risk för att helhetssynen och det mer strategiska 

perspektivet försvinner. Dessutom menar Skogsstyrelsen att bestämmelser redan nu finns i lagstiftningen då 

kommunerna i översiktsplanen skall redogöra för hur de tillgodoser de allmänna intressena (sid. 57). Svenskt 

Friluftsliv menar däremot att det inte är tillräckligt med skrivningen ”de allmänna intressena” och menar att ett 

förtydligande behövs i PBL. 

Skogsstyrelsen skriver att det redan nu finns möjlighet att ”utveckla föreskrifter och allmänna råd till 

Skogsvårdslagen avseende skogens sociala värden” (sid. 58). Svenskt Friluftsliv anser detta positivt och ser gärna 

att detta sker men vill i sammanhanget påpeka att de mätmetoder och den kunskap som idag existerar kring 

skogens sociala värden behöver utvecklas och kompletteras. 

I kapitlet om Vägledningar (sid. 60) menar Skogsstyrelsen att ”det kan noteras att ingen vägledning (och heller 

inget beslut) skrevs om att begränsa hyggens storlek och utläggning” under tiden 2015-2016. Detta tycker Svenskt 

Friluftsliv är anmärkningsvärt oaktat den förklaring som ges om intrångsbegränsning. 

Svenskt Friluftsliv delar Skogsstyrelsens åsikt att ” inte ha statistik om skogens sociala värden betyder att det 

saknas ett viktigt beslutsunderlag när denna fråga behandlas på politisk eller myndighetsnivå eller bland 

skogsägare och andra intressenter. Saknas objektiv statistik finns också en risk att frågan förminskas eller 

nedprioriteras.” Detta har Svenskt Friluftsliv framfört till Naturvårdsverket i samband med utvärderingen av 

friluftsmålen, där vi anser att Naturvårdsverket ger en alltför positiv bild av läget (se även Svenskt Friluftslivs 

remissvar om friluftsmålen: http://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2015/11/uppfoljning-av-

friluftslivsmalen.pdf). 

Svenskt Friluftsliv anser det positivt att även Skogsindustrierna har insikt om att det behövs en 

kunskapsuppbyggnad om skogens sociala värden (sid. 67). ”Skogsindustrierna fastslår i sin uppföljning av 

skogsindustrins arbete med skogens upplevelsevärden att kunskapsnivån kan förstärkas. Skogsbrukets kunskap 

om hur upplevelsevärden kan förstärkas - Under de senaste tjugo åren har skogsbruket byggt upp kunskaper och 

anpassat metoderna för hur den biologiska mångfalden i skogen ska kunna bevaras. Ambitionen är nu att på 

samma sätt öka kunskaperna om skogens upplevelsevärden för att tillvarata dem på ett så bra sätt som möjligt. 

Resultatet för detta mål är dåligt.” 

Kapitel 6 

I kapitel 6 lyfter Skogsstyrelsen frågeställningen: vad styrmedlen skall syra mot? ”I arbetet med uppdraget har det 

varit svårt att analysera och ge förslag på förändringar i dagens åtgärder och styrmedel eftersom det är oklart vad 

dessa ska styra mot då målen i många fall är vaga.” Svenskt Friluftsliv anser därför att det är viktigt att på ett 

objektivt sätt fastställa vad som är en miljö som tillfredsställer olika mått på sociala värden i skogen. Idag är detta 

inte helt klarlagt oaktat det som skrivs på sid 44 i utredningen. 

Samtliga förslag som presenteras i rapporten upplever Svenskt Friluftsliv som positiva för att nå ökade sociala 

värden i skogen. Dock kan konstateras att vissa förslag är mer angelägna än andra. Speciellt punkterna 6.3 och 

6.6.2 anser Svenskt Friluftsliv vara angelägna. 

När det gäller punkten 6.3 – ”Ökad efterfrågan på skogens sociala värden” vill Svenskt Friluftsliv framhålla de 

statliga anslaget som går till friluftslivets organisationer. Dessa medel är ett direkt styrmedel för att få ut fler 

http://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2015/11/uppfoljning-av-friluftslivsmalen.pdf
http://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2015/11/uppfoljning-av-friluftslivsmalen.pdf
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människor i skogen/naturen. Här finns möjlighet att snabbt och enkelt öka anslagen för att få ett direkt utslag i 

besöksfrekvensen. Regeringen höjde bidragen med 20 MSEK år 2016 vilket ledde till att friluftslivets 

organisationer kunde ta ut ytterligare ca 20 000 barn på friluftsaktiviteter. För att underlätta för 

friluftsorganisationerna att ta ut barn och unga i olika friluftsaktiviteter vill Svenskt Friluftsliv även att samma 

undantag i socialavgiftslagen som gäller för organisationer som är medlemmar i Riksidrottsförbundet skall gälla 

för medlemmar i Svenskt Friluftsliv. 

Punkten 6.6.2 – ”Officiell statistik om skogens sociala värden”. Svenskt Friluftsliv har till Naturvårdsverket 

framfört uppfattningen att hela systemet med friluftsmålen kommer att undergrävas om inte målet nr 10 (God 

kunskap om friluftslivet) uppfylls. Att Skogsstyrelsen tar fram statistik om skogens sociala värden uppfattar 

Svenskt Friluftsliv därför som mycket positivt och stödjer detta förslag. 

I kapitel 6.5 – ”Förändring i anslagstilldelning för skydd”. Svenskt Friluftsliv är i grunden positiv till att det skapas 

mer skogar med sociala värden, men vill i detta fall lyfta frågan om marknadsmisslyckanden. En skog kan skapa 

olika samhällsnyttor förutom den privatekonomiska nyttan. Vid en diskussion om eventuella subsidier eller 

skatter/avgifter bör diskussionen utgå från ett 0-alternativ som är realistiskt. I Skogsstyrelsens diskussioner 

verkar det som om 0-alternativet är nuvarande trakthyggesbruk. Om detta är fallet är olika former av stöd ett sätt 

att komma till rätta med marknadsmisslyckandena. Om däremot 0-alternativet är en urskog, eller en 

kontinuitetsskog så är det högst tveksamt om en ersättning skall utgå. Däremot bör i ett sådant fall 

trakthyggesbruket betala en ersättning till samhället då detta ur miljö synpunkt och ut social synpunkt är negativt. 

Här efterlyser Svenskt Friluftsliv en diskussion kring vad som är 0-alternativet.  

Kapitel 7 

I utredningen ”En palett för et stärkt civil samhälle (SOU 2016:13) föreslogs att samtliga förslag från myndigheter 

och utredningar skulle åläggas att göra en konsekvensanalys av förslagen som även innehåller en 

konsekvensanalys för civilsamhället. Detta skulle ske genom en ändring i kommittéförordningen. Detta aviserades 

av regeringen och skulle ske under första kvartalet 2018. Ännu har detta inte skett men Svenskt Friluftsliv vill 

ändå uppmana Skogsstyrelsen att i den planerade konsekvensanalysen inkludera civilsamhället. 

Övrigt 

I Skogsstyrelsens uppdrag stod att Skogsstyrelsen skulle ”analysera och vid behov utveckla styrmedel”. Svenskt 

Friluftsliv menar att det finns ett antal styrmedel inom skogssektorn och andra sektorer som har införts för att 

uppnå vissa givna mål. Dessa styrmedel påverkar skogens sociala värden, trots att deras primära målsättning har 

varit en annan. Det uppstår då målkonflikter mellan olika styrmedel inom skogssektorn (och ibland mellan 

skogssektorn och andra sektorer i samhället). Dessa målkonflikter hade varit önskvärt om de lyfts fram tydligare. 

 

………………………………………………………… 

Ulf Silvander 

Generalsekreterare 

Svenskt Friluftsliv 


