
 

Sammanställning av fråga 8 – Skogen. Gävle 

 

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

 

 

FRÅGOR SVAR       

Skogen Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna 

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

 

Vi har inga förslag på nya 
åtgärder för det. 

För att stärka och utveckla 
skogsnäringen och dess 
förutsättningar har vi 
socialdemokrater i Region 
Gävleborg medverkat i 
framtagandet av ett särskilt 
regionalt skogsprogram 
tillsammans med 
Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen. Nyligen 
anordnade LRF och 
Mellanskog en skogsdag i 
Jädraås i syfte att hämta 
inspiration från det nationella 
skogsprogrammet vision: 
”Skogen, det gröna guldet, ska 
bidra till jobb och hållbar 
tillväxt i hela landet samt till 
utvecklingen av en växande 
bioekonomi”. För 
Socialdemokraternas del 
medverkade regionstyrelsens 
ordförande Eva Lindberg. 

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.  
 

Grunden måste vara 
att skogsägarna ska få 
bedriva aktivt 
skogsbruk. Genom 
avtal ska de få 
ekonomisk 
kompensation för 
inskränkningar. 
 

För att skogspolitikens miljö- och 
produktionsmål båda ska nås krävs 
samförstånd. Regeringens politik har 
varit ensidig och har lett till hårda 
låsningar då den ignorerat skogsbrukets 
utveckling. Trots det är situationen för 
ekosystemen fortfarande 
bekymmersam. Miljövården har ställts 
mot behovet av produkter från skogen. 
Så får det inte fortsätta. Skogsbruket kan 
och ska vara effektivt och skonsamt. 
Skogsindustrin är en av våra viktigare 
näringar. Den är avgörande för 
exporten. Så ska det fortsätta vara. 
Potentialen att producera förnybara 
material, kemiska produkter och textilier 
ska tas tillvara. Skogen kommer att bli 
ännu viktigare än idag. Nationalparker, 
naturreservat och biotopskyddsområden 
är tillsammans med en fortsatt hög 
allmän hänsyn ryggraden i Liberalernas 
naturvårdspolitik. De kvarvarande 
naturskogarna, gammelskogarna, måste 
skyddas. Areal skyddad skog måste öka. 
Vi vill att 85 000 hektar av Sveaskogs 
innehav ska användas som inbyte för 
privatägd skyddsvärd skog. 200 000 
hektar ska säljas till små skogsägare. 
 

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 

"Frihet under ansvar" ska 
prägla skogsbruket. Till 
exempel 
Artskyddsförordningen måste 
skrivas om för att möjliggöra 
ett fungerande skogsbruk. 
Sverige har livnärt sig på 
skogen i hundratals år tack 
vare ansvarstagande 
skogsbrukare. De måste få 
rätt möjligheter att fortsätta 
med det. 
 

 


