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Skogsindustrierna jobbar med hela värdekedjan 

• 130 sågverk 

• 50 massa- och pappersbruk

• 40 andra företag inom skogsindustrin



1/4
Våra medlemmar äger tillsammans 

en fjärdedel av Sveriges skogsmark 

och använder råvara från 

skogar i hela landet



Skogens 
biologiska 
mångfald 
– om arter, miljöarbete och statistik

https://www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/rapporter/skogens-biologiska-mangfald--

om-arter-miljoarbete-och-statistik.pdf



Det finns positiva och negativa trender för biologisk 

mångfald i skogen, men den övergripande trenden 

är att utvecklingen går åt rätt håll.

POSITIVA 

TRENDER

 ökad mängd 

död ved

 fler gamla träd 

 större arealer av 

gammal skog

 fler lövträd

NEGATIVA 

TRENDER

 Tätare och 

mörkare skog

 Tudelning i ung 

resp gammal skog



Artbevarandet 
– en palett av åtgärder



Mål för skogsbruket

– en hållbar utveckling



Artskyddsutredningen



Stort behov av översyn

Redan 2016 skickade Skogsstyrelsen och 

Naturvårdsverket en skrivelse till regeringen att 

det finns behov av att utreda 

artskyddsförordningen för att säkerställa att den 

är tillämpbar, effektiv och rättssäker



Direktiven

Säkerställa att regelverket effektivt och 

rättssäkert kan skydda arter

Tydlig gentemot markägare om när dessa har 

rätt till ersättning

För att värna äganderätten ska rättssäkerheten 

för markägare och företag stärkas. 



Effektivt?

Nej, inte effektivt med långtgående 

inskränkningar i brukandet för vanliga 

arter i triviala produktionsskogar. 

Styr resurserna till hotade arter och 

naturtyper som idag saknar gynnsam 

bevarandestatus



Rättssäkert?

Nej, det är inte rättssäkert att skapa ett 

system där staten kan välja lagstiftning 

för att undvika full ersättning till 

markägaren. 

Nej det är inte rättssäkert med 

generella föreskrifter som bryter 

beviljade tillstånd



Stärkt äganderätt?

Nej, ingen stärkt äganderätt i sikte.

Utredningens förslag innebär en 

minimal ersättningsrätt och fler förbud. 



Vad vill vi

• EU-direktiven ska implementeras ordagrant i 

enlighet med direktiven och i separata 

bestämmelser för att inte omöjliggöra den 

gröna omställningen.

• Intrång som försvårar pågående 

markanvändning ska ge rätt till full ersättning 

oavsett vilken lagstiftning som åberopas och 

utan att markägaren behöver stämma staten.


