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Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. Stärk rättssäkerheten för markägare och 
företag och säkerställ att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i 
ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Anslagen för ersättningar för 
skyddad mark ska vara tillräckliga för detta. Det nationella 
skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en 
växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. 
Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om 
produktion och miljöhänsyn. Särskilt fokus ska läggas på 
goda villkor för företagande i skogssektorn. Ansvariga myndigheter 
ska få i uppdrag att föreslå ett nytt och enhetligt sätt att räkna skyddad mark (Hösten 2019). 
Utredningar tillsätts om stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd 
av mark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en 
växande cirkulär bioekonomi (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 1 juli 2021). 
Artskyddsförordningen ska ses över för att effektivt och rättssäkert kunna skydda hotade arter 
och vara tydlig gentemot markägare om när man har rätt till ersättning (Utredning 2019-2020. 
Ny förordning under 2021). Den utökade nyckelbiotopsinventeringen återupptas inte



Vad gör vi nu?

• Strategin ligger fast – vision och fokusområden

• Skogspolitiken ligger fast med två jämställda mål

• Fokus på:
• Växande skogsnäring
• Hållbart skogsbruk
• Goda villkor för företagande.



Nationella skogsprogrammet – vad 
händer?
• Programrådet (5 februari 2020) – diskuterades bland annat 

kunskapsseminarierna (knäckfrågor), regionala arbetet

• Kunskapsseminarier (mars–juni 2020), Umeå, Uppsala, Växjö och 
Stockholm)

• Skogsakademi för beslutsfattare inom EU – årligt svensk/finskt samarbete
(18–20 maj 2020)

• Regionala skogsstrategier och handlingsplaner – aktiviteter och insatser 
pågår i hela landet

• Övriga aktiviteter (hösten 2020), handlingsplanen ska uppdateras etc.

• Årskonferensen (början av december 2020)



Uppdrag till Skogsstyrelsen 2020–2022
Ø Fördela medel till regionala insatser
Ø Bistå regeringskansliet i det fortsatta 

genomförandet
Ø Bistå i arbetet inom internationella 

skogsfrågor
Ø Ta fram förslag på relevanta indikatorer
Ø Utveckla och genomföra en 

rådgivningskampanj
Ø Genomföra åtgärder för en jämställd 

skogsnäring
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Dialogprocesser pågår i hela landet
• Fördelats ut 16 mnkr

år 2018

• Fördelats ut 9 mnkr
år 2019

• Fördelas 19 mnkr
perioden 2020–2022



Umeå den 11 mars
Mångbruk – hur kan vi öka användningen av 
samma skog till flera verksamheter?

Syftet är att diskutera möjligheterna att 
ytterligare utveckla ett mångsidigt nyttjande av 
skogen tillsammans med det traditionella 
skogsbruket
https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-
verksamhet/regeringsuppdrag/nationellaskogsprogrammet/kunskapssemi
narier-inom-nationella-skogsprogrammet/ anmälan öppen till den
20 februari 
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https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/nationellaskogsprogrammet/kunskapsseminarier-inom-nationella-skogsprogrammet/


Uppsala den 1 april
Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till 
en god och säkerställd tillgång av biomassa i 
framtidens bioekonomi?

Syftet är att diskutera skogsbiomassans roll i 
en växande bioekonomi och betydelsen för 
klimatet
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Växjö den 27 maj

Hur når vi miljömålen samtidigt som 
äganderätten och brukanderätten värnas och 
stärks?

Syftet är att diskutera hur miljömålen kan nås 
och samtidigt värna och stärka äganderätt och 
brukanderätt
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Stockholm den 12 juni
Vad menas med en politik för hållbart 
skogsbruk och hur nås de jämställda målen 
om produktion och miljö?

Syftet är att diskutera skogspolitikens 
målkonflikter och om vi är på rätt spår i vår 
politik för ett hållbart skogsbruk för att uppnå 
övriga mål i samhället
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Revidering av handlingsplanen

Ø Statens insatser – uppdateras, t.ex. med 
kunskapsseminarierna

Ø Regionala insatser – förs in

Ø Intressenternas initiativ – tas med
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Tack!


