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Yttrande över förslag till gemensamma 
riktlinjer för handläggning av 
artskyddsärenden i skogsbruket 
 
Södra Skogsägarna, Södra, har beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på rubricerade ärende. Södra ansluter drygt 50 000  
skogsägare i södra Sverige med en areal av drygt 2,3 miljoner 
hektar. Södra är en skogsindustriell koncern huvudsakligen  med 
massabruk, sågverk och träinteriörprodukter främst i södra Sverige.  
 
Södra har under ett par decennier gått i bräschen för att öka 
kunskapen och praktiskt genomföra ett dokumenterat miljöarbete 
vid avverkning, skogsvård och förvaltning av enskilda skogsgårdar. 
Genom införandet av certifieringssystem som FSC och PEFC, gröna 
skogsbruksplaner, gröna bokslut, utbildningar och rådgivning mm 
har skogsägarna medverkat till att genomföra 1993 års skogspolitik. 
 
Mot den bakgrunden ser Södra allvarligt på delar av förslagen som 
lämnas i förslag till riktlinjer för artskyddsärenden. En övertolkning 
av EUs art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv i samband med 
implementeringen i svensk lagstiftning gör det än mer angeläget att 
tillämpningen av artskyddsförordningen sker med stor vaksamhet.  
 
Hantering av regelverket kan djupt skada den svenska skogsbruks- 
modellen och på flera sätt motverka de framsteg som gjorts inom 
det skogliga miljöarbetet. Den rättsosäkerhet som Södra bedömer 
blir fallet om riktlinjerna får praktiskt genomslag är inte acceptabel. 
Södra ställer sig bakom de yttranden som lämnats av föreningens 
branschorganisationer LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna.  
Båda yttranden beskriver väl det Södra anser är kärnan i kritiken 
mot det förslag som presenterats samlat från berörda myndigheter.  
 
Södras synpunkter i korthet 
Södra anser  
att det saknas en konsekvensanalys av hur artskyddsförordningen  
kommer att påverka enskilda skogsägare och skogsbrukets arbete. 

Naturvårdsverket 
registrator@naturvardsverket.se 
 

 



  

Södra Skogsägarna ekonomisk förening  Postadress 351 89 Växjö  Besöksadress Skogsudden  Telefon 0470-890 00  
Telefax 0470-891 85  Organisationsnr 729500-3789  Styrelsens säte Växjö  Internet www.sodra.com 

 

2 (2) 
Datum Beteckning 

2016-02-29  
Tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Kb Medlemmar 
Mats Blomberg 0470-89 480 
 

 NV-08573-15 

att det projektarbete som inletts fördjupas och utvidgas till reda ut 
de juridiska aspekterna på ersättningsfrågan och myndigheternas  
tillämpning, de tillsammans eller var för sig, av artsskyddsärenden 
 
att artskyddsförordningen i dess nuvarande form period- och 
områdesvis riskerar att förlama skogsbruket och skogsägarnas 
handlingsfrihet med allvarliga störningar i virkesflödet som följd  
 
att förslag till tillämpning strider mot skogspolitikens intentioner 
om frihet under ansvar och inte är förenligt med svenska modellen 
för skogsbruk som förslaget är formulerat idag 
 
att skogsägarna har gjort och fortsätter att göra stora insatser för att 
utveckla miljöhänsynen i skogen. Framtagandet av gemensamma 
målbilder för god miljöhänsyn äventyras om inte artskyddet 
hanteras på ett klokt och ansvarsfullt sätt gentemot skogsägarna 
 
att små enskilda skogsägare riskerar oproportionerligt stora 
inskränkningar i sitt brukande utan motsvarande ersättning 
 
att myndigheternas val av hantering och tolkning av det s k 
lokala bevarandetillståndet riskerar att urholka förtroendet för 
rättsstaten och acceptansen för avvägningen miljö och produktion 
 
att det är oacceptabelt att skogsägare utöver den s k intrångs-
begränsningen, hänsyn enligt  skogsvårdslagen, även ska tåla krav 
enligt artskyddsförordningen. En rimlighetsavvägning måste ske 
 
Södra vill kraftfullt understryka nödvändigheten av att förslag till 
riktlinjer för hantering av artskyddet omarbetas och analyseras 
utifrån skogspolitikens grundvalar. Mot den bakgrunden kan 
förslag till riktlinjer i dess nuvarande form inte tillstyrkas. 
 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening 
Medlemsstaben 

  
Magnus Berg                  Mats Blomberg     


