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Erbjudande om att hjälpa regeringen att utveckla ett koncept rörande
hållbart nyttjande av skogsekosystemen
Näringsdepartementet har nyligen haft förslagen från de fyra arbetsgrupperna i nationella
skogsprogrammet ute på remiss. Vi undertecknande organisationer konstaterar att relativt många
aktörer i sina yttranden har lyft att det är ett stort problem att det remitterade materialet saknar en
konkret beskrivning/vision av hur vi kan uppnå ett hållbart nyttjande av skogsekosystemen i olika
delar av det avlånga Sverige. Vi menar att detta är en fundamental och omistlig del av varje nationellt
skogsprogram. Utvecklingsmålen till 2030 (FN:s Agenda 2030), och den nyligen antagna
deklarationen vid partsmötet i konventionen om biologisk mångfald1 belyser vikten av detta. När vi
nu strax skriver 2017 och programmet snart ska vara klart så brådskar det med denna konkretisering.
Vi vill härmed erbjuda vår samlade kunskap och erfarenhet i syfte att stödja och hjälpa
Regeringskansliet – och i förlängningen regeringen – att utveckla detta. Kort sagt: vi ställer våra
tjänster till förfogande i en process som syftar till att, innan regeringen lägger sin aviserade skrivelse
eller proposition till riksdagen, få fram en beskrivning av vad som ska känneteckna ett hållbart
nyttjande av skogsekosystemen. Häri ingår givetvis, som en delmängd, utvecklingen av ett hållbart
skogsbruk. Vi menar också att nyttjandet av skogen och dess ekosystemtjänster är mycket bredare än
”bara” skogsbruk, och att varje nyttjande av våra skogsekosystem bör ta sin utgångspunkt i
grunderna för hållbarhet.
Vi som sänder denna skrivelse har tillsammans en mycket stor bredd. Vi representerar
- miljörörelsen (genom ett antal miljöorganisationer)
- friluftsrörelsen
- den växande naturturismen (genom branschorganisationen Ekoturismföreningen)
- Hållbara Bergslagen, ett regionalt initiativ som på basis av partnerskap och involvering av
vetenskapssamhället jobbar med frågan om hållbart nyttjande.
Vårt enda syfte med denna skrivelse är att konstruktivt ställa vårt kunnande till förfogande och
därigenom bidra till att förbättra det nationella skogsprogram som regeringen så småningom avser
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presentera till riksdagen. Flera av de underteckande aktörerna är också med i det programråd som
regeringen har etablerat kopplat till arbetet med det nationella skogsprogrammet.
Vi ser fram mot ett svar på denna skrivelse så fort som möjligt.
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