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Övergripande synpunkter och reflektioner 
Sveriges Häradsallmänningsförbund delar den grundsyn som förmedlas i andra svar från 
skogsnäringen – exempelvis Skogsindustriernas och LFR/Skogsägarnas remissvar. 
 
Sveriges Häradsallmänningsförbund är mycket positiva till ett brett svenskt skogsprogram där 
man ser till skogens alla nyttigheter – dvs allt från skogens roll i klimatfrågan, skogsnäringens 
ekonomiska tyngd för oss i Sverige till att säkerställa biologisk mångfald. Produktion av 
förnybar råvara, energi, ekonomi, arbetstillfällen, klimathot, äganderätt, människans 
livskvalitet, vattenvård, biologisk mångfald – allt måste finnas med. 
 
Skogen och skogsbrukets potential i vid bemärkelse är viktigt och bör därför uppmärksammas 
mera i en tvärsektoriell helhetssyn som omfattar hela kedjan skog-skogsbruk-förädling och de 
politikerområden samt departement som påverkar denna.  
 
De skogar som anläggs idag lägger grunden för de skogar som ska avverkas om 50 – 120 år. 
Skötseln av de skogarna kommer därmed att påverka skogarnas utseende, mångfald mm lika 
länge. Arbetet med ett nationellt skogsprogram bör därför organiseras av Regeringskansliet, 
ges en politisk stabil ledning. Viktigt är att arbetet genomsyras av fakta och vetenskap och 
inte av förhandlingar och konsensus. Det är därmed också viktigt att det finns en bred 
parlamentarisk samsyn om mål och medel samt att tillräckliga resurser avsätts för 
vetenskaplig medverkan. 
 
Skogsprogrammet ska bygga på att aktörerna deltar frivilligt och agerar utifrån att deltagandet 
är det bästa sättet att utveckla processen och att problem bäst löses med gemensam insats. 
Med deltagandet i ett nationellt skogsprogram måste följa ett tydligt mandat och ett ansvar för 
processen.    
 
 
 
Vilka är vi?? 

Sveriges Häradsallmänningsförbund organiserar Sveriges Häradsallmänningar – drygt 60 

stycken på totalt 120.000 ha. Häradsallmänningar är av skogs- och jordägare i en bygd 

gemensamt ägd skog. Häradsallmänningarna har funnits i mer än 1.000 år och eftersom 

ägandet inte har ändrats så finns på Häradsallmänningarnas mark en extremt lång obruten 

ägandeform där både lagen om Häradsallmänningar samt den enskilde 

Häradsallmänningens reglemente genomsyras av att de ska vårdas väl.  
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