
 

Sammanställning av fråga 8 – Skogen. Bollnäs 

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

 

FRÅGOR SVAR   

Skogen Miljöpartiet Centerpartiet Moderaterna 

Bättre villkor för 
skogsnäringen. Vad görs för 
att förenkla/stärka 
skogsägarnas position? 

 

Ett hållbart skogsbruk som bättre 
står emot klimatförändringarnas 
insektsangrepp, stormar och andra 
effekter ser vi som avgörande. Det 
måste också löna sig bättre att bruka 
skogen med mer miljömässiga 
metoder och på sätt som gynnar den 
biologiska mångfalden 

Vi ser stora möjligheter att öka den hållbara 
tillväxten i våra skogar. Exempelvis handlar det om 
att hjälpa skogsägare att välja rätt skogsplanta för 
rätt typ av mark samt att se till så att yngre skogar 
röjs vid rätt tidpunkt. Ägande, ansvar och 
befogenheter går hand i hand. Det som man äger, 
det förvaltar och vårdar man också. Den absoluta 
merparten av landets skogsägare känner ett ansvar 
för att skogen ska finnas kvar och skötas på ett bra 
sätt. Vi vill därför se en stark ägande- och 
brukanderätt och bygga vidare på de positiva 
trenderna i dagens skogspolitik. Sedan nuvarande 
skogslagstiftning infördes i början av 1990-talet har 
det mesta blivit bättre och skogsägare tar ett stort 
ansvar. Så har det inte alltid sett ut. När skogar 
omvandlas till naturreservat eller andra 
skyddsformer ska det som huvudregel vara frivilligt 
för markägaren. Samtidigt ska markägaren själv 
enklare kunna ta initiativ till skydd. För det behöver 
det finnas olika skyddsformer att välja mellan, som 
inte bara går ut på att lämna mark orörd. Staten 
ska även betala rimlig ersättning när ägande- och 
brukanderätten begränsas. Älgens betande och 

Moderaterna vill förenkla regelverket och 
värnar äganderätten. Det är orimligt när 
små intresseorganisationer utan kopplingar 
till varken bygd eller ägande kan stoppa 
och förhindra skogsskötsel. Upptäckten av 
Lavskrikan i Bollnäs som förhindrade 
avverkning är ett exempel i länet som fick 
helt orimliga konsekvenser. En växande 
skog bidrar till att ta upp koldioxid och 
hjälper således till att förbättra klimatet. 
Moderaterna litar på skogsägarna. Det ska 
vara skogsägarna som bestämmer över 
skogen – inte centralbyråkrater eller 
balkongbiologer. Ett aktivt och hållbart 
skogsbruk skapar värden för klimatet, 
miljön, ekonomin och människorna. Detta 
ansvarsfulla och långsiktiga brukande är till 
nytta och glädje även för kommande 
generationer 



 

granbarkborreangrepp orsakar varje år 
skogsnäringen skador för flera miljarder. Sverige 
behöver bli bättre på att förebygga och hantera 
dessa skador. Samma sak gäller för stormar och 
skogsbränder. Mycket talar för att den här typen 
av problem kommer att öka i framtiden till följd av 
klimatförändringarna. 

 


