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Skriftliga synpunkter efter hearingen 2019-12-17
Vad vi förstår är Ni inte ansvariga för den extremt korta tiden för att ha synpunkter – men vi
vill ändå framför att vi anser att en vecka är helt oacceptabelt!
Vi har ett antal övergripande synpunkter som vi vill framföra – och för flertalet av dessa
upplever vi att Ni och andra myndigheter inte har insikt i hur de påverkar drivkraften och
inställningen hos den enskilde skogsägaren.
Sedan vi 1993 fick en ny skogsvårdslag där produktion och hänsyn skulle vara jämställda har
enormt mycket hänt! Vi har nu högre andel löv i våra skogar, mer död ved osv än vad vi haft
under de senaste hundra åren! Just nu ökar både löv, grovt löv, död ved osv mycket snabbt.
Dock från en låg nivå…
Under de senaste årtiondena har de flesta skogsägarna engagerat sig mycket i sitt brukande
av skog och hur man ökar den biologiska mångfalden. Vi ser det som viktigt – både för
samhället av ekonomiska skäl och för den biologiska mångfalden – att den enskilde
skogsägaren känner en trygghet och tillit i att man kan öka mångfalden i sin skog utan att
riskera att samhället plötsligt säger ”stopp – den här skogen som Du skapat är så värdefull
att den får Du inte fortsatt äga/förvalta!”. Hälften av vår skogsmark ägs av privata
skogsägare. Det blir en vinn-vinn om det är attraktivt för den enskilde markägaren att öka
den biologiska mångfalden. Om lagstiftning och regelverk blir ett hot för det enskilda
ägandet skapar vi andra negativa drivkrafter.
Enligt vår uppfattning är Art- och habitatdirektivet överimplementerat vilket skapar osunda
och kontraproduktiva spänningar. Vi hade på ett av våra årsmöten Christopher Fjellner som
föreläste om EU. Vi försökte ställa honom mot väggen i ett antal av vad vi ansåg tokiga EUbeslut. Han svarade odramatiskt – hur tror Ni tex Italien hanterar detta? Vi har lagt det på
minnet – för i många avseenden anser vi att Sverige är onödigt nitiska i att
överimplementera beslut. Resultatet kan faktiskt bli det motsatta – tex att vi får lägre
biologisk mångfald för att den enskilde skogsägaren inte vågar att öka mångfalden i sin skog!
Vägledningen måste hantera Art- och habitatdirektivet i förhållande till övrig rättsordning både nationell och inom EU. Vägledningens legitimitet är nära kopplad till övrig rättsordning
och då avser vi framförallt äganderätt och rättssäkerhet. De faktorerna belyses nästan inte
alls i framlagt förslag till vägledning.
Nuvarande förslag till vägledning belyser inte de för oss självklara andra avvägningar som
måste göras med sociala, kulturella och inte minst ekonomiska aspekterna.

Kommissionens vägledning är på flera punkter mer långtgående än vad direktivet är – tex
står det i direktivet … the species national range” men i vägledningen står det ”the
memberstate national territory”.
Vägledningen bör problematisera arter som är i ytterkanten av sitt naturliga
utbredningsområde – hur ska det hanteras? Tex kan en skogsägare genom att ta extra
hänsyn i en eller annan form få en art i ytterkanten av dess utbredningsområde få den på sin
fastighet. För den enskilde skogsägaren finns här en dynamik och styrning som Ni måste
väga in. Det bör därför tydliggöras att man avser en enskild arts naturliga
utbredningsområde.
Vi ser också allvarligt på att ett antal citerade domar inte är korrekt citerade! Tex bör mål C674/17 vara med för att belysa att man avser alla EU-stater och inte ett enskilt medlemsland.
Vägledningen bör beskriva omlistning av arter.
Med vänlig hälsning
Erik Petré
Sekreterare i Sveriges Häradsallmänningsförbund
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 ett extremt långt och
obrutet ägande där både lagen om Häradsallmänningar samt den enskilde
Häradsallmänningens reglemente genomsyras av att de ska vårdas väl.

