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Nyhetsbrev

Här är årets tredje nyhetsbrev. Förbundets tidigare nyhetsbrev och detta som är nummer fyra
ligger på Förbundets hemsida.

Temadag om driftuppföljning
Onsdagen den 23:e november har vi i Örebro en temadag där vi summerar, utvärderar och
diskuterar den enkät Förbundet skickade ut om driftuppföljning. Med detta brev får Ni även en
anmälningsblankett, en första redovisning och mera information om temadagen.

Årsmötet för 2022 års verksamhet
Årsmötet för 2022 års verksamhet blir onsdagen den 22:a mars 2023 i pampiga Riddarhuset i
Stockholm. Det är redan nu klart att Skogsforsks VD Charlotte Bengtsson kommer att berätta
om Skogsforsks verksamhet och att Claes Svedlindh, avdelningschef för Naturavdelningen,
kommer och berättar om deras verksamhet.
Vi planerar också ta upp vad som händer i Bryssel och hur det kan komma att påverka oss.
Boka dagen!

EU…
EU-kommissionens har lagt ett ”Förslag till förordning om restaurering av natur” som är ute på remiss
just nu. Förslaget innebär att länderna inom EU ska restaurera 30 procent av all areal inom olika typer
av skogsområden. Går förslaget igenom skulle det få mycket stora konsekvenser för svenska
skogsägare och svenskt skogsbruk. Förbundet förbereder vi nu ett remissvar.
Principfrågan var i augusti uppe i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott och alla utom V, MP och L
var överens om att förslaget är orimligt.
Samma dag som beslutet togs twittrades en av Naturvårdsverkets mer eller mindre officiella konton:
”EU vill lagstifta om att återställa förstörd natur för att hejda den stora artdöden. Sverige säger nej
trots att artförlusten skenar & vi vet att biologisk mångfald utgör grunden för vår egen välfärd – det är
fakta – inte politik”.
Vi har ingen skenande artförlust i Sverige. Vi har nu ca 500 fler arter än vad vi hade när man började
mäta antalet arter (150 år sedan). I Västeuropa ökar sakta antalet vilda däggdjur – dvs inte i linje med
vad bla WWF mfl skriver. Däremot så har vi på de flesta andra kontinenter en otäckt snabb minskning
av antalet däggdjur.
Uttalandet gjorde att Förbundet skickade ett officiellt brev till Naturvårdsverket – och vi fick ett rätt
tamt svar. Både brev och Naturvårdsverkets svar finns på vår hemsida. Styrelsen har sedan beslutat att
skriva ett officiellt brev till Naturvårdsverket GD Björn Risinger. Förbundets uppfattning är att de
framförda åsikterna inte är i linje med Riksdagens uppfattning och nu gällande regleringsbrev. Av flera
skäl – bla demokratiskäl – är det viktigt att enskilda myndigheter driver frågor i linje med vad riksdag,
regering och regleringsbrev beslutar/anger.

Reglemente
Jag får regelbundet frågor om utformning av nya reglementen.
Kort summering – de flesta Häradsallmänningar hade förr ett reglemente där stora delar av vad
som stod där var klipp från Lagen om Häradsallmänningar. För knappt 10 år sedan tog Edsbergs
Häradsallmänning i samarbete med Förbundet och utformade ett helt nytt reglemente och detta
arbete gjordes i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelsen i Dalarna var rätt petiga
och krävde för att godkänna respektive reglemente att vi hade med ett antal skrivningar som vi
inte var helt bekväma med.
Edsbergs nya reglemente finns på Förbundets hemsida.
Formalia är ur en aspekt enkel – det är självklart respektive Häradsallmänning som är ansvarig
för att arbeta fram sitt reglemente. Efter att stämman beslutat om hur man vill att reglementet
ska vara utformat så måste respektive Länsstyrelse godkänna det innan det börjar gälla. En del
Länsstyrelser är petiga och har detaljsynpunkter – andra Länsstyrelser tycks sakna både
kunskap och engagemang kring Häradsallmänningar.
Många av Er har nu nya reglementen – men inte alla. För Er som inte har nya reglementen
rekommenderar jag varmt att Ni arbetar fram det.

Skogsstyrelsens målbilder
Skogsstyrelsens har 3 – 4 arbetsgrupper som kontinuerligt arbetar med att ta fram nya och
revidera befintliga målbilder. Arbetet är både viktigt och konkret. Jag sitter med i en av dessa
grupper.
Skogsstyrelsen vill gärna ha konsensus kring målbilderna och framför några miljöorganisationer
driver rätt hårt sina synpunkter. Det finns därför numera en diskussion om vem som ska fatta
beslutet om hur målbilderna ska utformas. Många av bolagens representanter är biologer och
några har nog synpunkter som inte är i linje respektive företags policy vilket ytterligare
komplicerar diskussionerna.

Natur- och kulturvårdande skötsel
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen driver gemensamt ett projekt om ”En nationell strategi för
natur- och kulturvårdande skötsel av skogar som förvaltas med naturvårdsmål”. Arbetet är
konkret och bra – och alla inom projektet är nog överens om att aktivt förvalta olika reservat och
skyddade skogar både är viktigt och även att det kanske är det som ger mest mångfald på
satsade medel. Även i detta arbete representerar jag Förbundet.

Strategi för formellt skydd av skog
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att ”Se över den nationella strategin för
formellt skydd av skog och att utveckla skyddsformen biotopskydd och andra skydds- och
ersättningsformer”.
Projektet är ett resultat av Skogsutredningen och myndigheterna har bjudit in alla som vill vara
med. Än så länge har det bara varit ett par Teams-möten och i respektive Teams-möte har bara
likartade företag/organisationer varit med.
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