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Från Riksdagsförvaltningen
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2017-06-09
Till miljöminister Karolina Skog (MP)

2016/17:523 Översyn av artskyddsförordningen
Den privata äganderätten av skog säkerställer ett långsiktigt och aktivt
skogsbruk som samtidigt värnar olika miljövärden. Jag har flera gånger tidigare
uppmärksammat skogsägarnas oro för att denna äganderätt nu gradvis håller på
att urholkas genom en mängd mindre förslag och åtgärder som tillsammans
utgör ett stort hinder för det svenska skogsbruket.
Denna gradvisa urholkning är oroväckande. Den svenska skogsvårdslagen
föreskriver att produktionsmål och miljömål ska ges samma vikt vid
överväganden gällande skogen, men balansen mellan de två målen håller nu på
att förskjutas. Exemplen är många: Nyckelbiotoperna utgör visserligen inte ett
formellt skydd för skogen, men de har de facto kommit att innebära ett
avverkningsförbud. Förslaget till ett direktiv för LULUCF-reglerna innebär att
EU i praktiken skulle få rätt att bestämma medlemsländernas
avverkningsnivåer. Det kan verka uppenbart att skogspolitiken ska förbli en
nationell kompetens, men regeringens agerande i denna fråga har präglats av
inaktivitet trots ett tydligt mandat från riksdagen. Regeringen ser av allt att
döma också en motsättning mellan skogsbruk och andra intressen, såsom
friluftsliv, då man enligt budgetpropositionen vill utöka möjligheten att invända
mot avverkningar.
Ytterligare ett exempel är artskyddsförordningen. Ansvariga myndigheter har i
ett antal uppmärksammade fall hänvisat till förordningen då de förbjudit
svenska skogsägare att göra avverkningar eftersom skyddade arter finns i
närvarande i de marker där avverkning planerats. Artskyddsförordningens
utformning är uppenbart problematisk. Detta har exempelvis påtalats av
generaldirektörerna för både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, som begärt
en översyn av förordningen för att "säkerställa att den är tillämpbar, effektiv
och rättssäker". Ändå har nu ministern Karolina Skog fastslagit att en översyn
av artskyddsförordningen inte kommer att ske.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

1. Är ministern och regeringen beredda att låta göra den översyn av
artskyddsförordningen som begärts av två myndighetschefer? Om inte,
av vilka skäl?
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2. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att
säkerställa att artskyddsförordningen inte hindrar skogsägarnas
möjligheter att bedriva ett långsiktigt och hållbart skogsbruk?

………………………………………
Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
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