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Till Naturvårdsverket

Yttrande över ”Förslag till gemensamma riktlinjer för
handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket”
(Dnr NV-08573-15)
Övergripande synpunkter och reflektioner
Sveriges Häradsallmänningsförbund delar i stora drag den grundsyn som förmedlas i andra
svar från skogsnäringen – exempelvis KSLA, Skogsindustriernas och LFR/Skogsägarnas
remissvar.
Skogsbruk är en näring där beslut fattas med extremt långsiktig verkan – den skog som
anläggs idag ska avverkas om 50 – 100 år. Skogsbruket behöver därför tydliga, klara och
långsiktigt säkra spelregler. Bla därför är det viktigt att artskyddsfrågorna upplevs som rimliga
och att hanteringen blir rättssäker och förutsägbar – vilket blir ännu viktigare när flera
myndigheter är inblandade.
”Förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket”
genomsyras av mycket opreciserade tyckande och svävande formuleringar som ”torde” och
”bör”.
Sveriges Häradsallmänningsförbund kan förstå den frustration som finns hos olika
myndigheter när man ska försöka tolka artskyddsförordningen för att skapa en förutsägbar,
praktisk och rättssäker hantering. I redovisat dokument införs en tjänstemannatolkning av
olika frågor och man gör ett antal nya definitioner – bla införs begreppet ”lokalt
bevarandetillstånd”. Som det beskrivs i dokumentet har man gått betydligt längre än vad EU:s
naturvårdsdirektiv kräver. Varför? Begreppet har redan använts av Skogsstyrelsen för att
stoppa avverkningar. Syftet med EU:s skrivning är troligen att säkerställa att arter finns kvar
på tex nationell nivå. För att allokera resurser rätt anser Förbundet att det självklart är rimligt
synsätt på nationell nivå men att på lokal nivå i tex ytterkanten av en arts utbredning är det
inte rimligt. Tillspetsat - om lokalen görs tillräckligt liten finns det alltid någon art som är
hotad – dvs allt brukande blir omöjligt.
Nu när rättsläget är osäkert varken kan eller bör statliga myndigheter gissa sig fram till hur
lagar ska tolkas. Det är rättsväsendet som ska tolka de lagar som Sveriges riksdag bestämt.

Skogsstyrelsens styrelse har deklarerat att Skogsstyrelsen ska verka för att
artskyddsförordningen utreds för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.
Förbundet anser att det är ett klokt upplägg och vi anser därför att det är häpnadsväckande att
de riktlinjer som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu tar fram i flera avseenden går i
motsatt riktning. Alla talar allt mer om bioekonomi. De flesta ser då på skogen som en viktig
resurs i denna omställning. Det är då olyckligt för skogsbruket – och miljön och den
biologiska mångfalden – att så viktiga frågor hackas sönder av ambitiösa tjänstemän. Vi anser
att det finns ett stort behov av en större översyn där hela implementeringen av
artskyddsförordningen och tillämpningen genomlyses. Där ska också konsekvenserna för
skogsbruket, skogsägandet och samhället i vid bemärkelse analyseras.
Förbundet ser det också som såväl en felaktig som en orimlig tolkning att hänsyn som tas med
åberopande av artskyddsförordningen inte ska räknas in i vad som avsevärt försvårar pågående
markanvändning enligt skogsvårdslagen.
Är det rimligt att en 5 år gammal och anonym uppgift om spelplats för tjäder där handläggaren
skriver ”inte ser något i miljön som motsätter uppgiften” ska kunna leda till avverkningsförbud? Enligt Förbundet är det heller inte rimligt att en enskild markägare ska behöva betala
utredningskostnader för att någon kanske felbestämt en art – eller att någon bara försöker
hindra ägaren från att bruka sin mark.
Enligt vår uppfattning har lagstiftningen och myndigheterna överimplementerat
artskyddsförordningen – dvs långt längre än vad EU-direktiven motiverar. Det är nu av
yttersta vikt att snarast skapa en samordnad skogs- och miljöpolitik som genomsyras av en
långsiktig helhetssyn med tillhörande konsekvensanalyser. Tänk till - gör om och gör rätt!
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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 med ett extremt långt och
obrutet ägande där både lagen om Häradsallmänningar samt den enskilde
Häradsallmänningens reglemente genomsyras av att de ska vårdas väl.

