MINNESANTECKNINGAR
Datum

2018-11-20

Möte i processgruppen till Samverkansprocess skogsproduktion
Tid:

Tisdag den 20 november 2018 kl. 10.30-15.00

Plats:

WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Deltagare:

Linda Eriksson Skogsindustrierna, Mattias Magnusson Svenska kyrkan,
Tommy Nilsson Sveaskog, Christian Rimpi Sveriges Allmänningsskogars
Förbund, Malin Sahlin Naturskyddsföreningen (skype), Johan Sonesson
Skogforsk, Eva Stattin Stora Enso, Karin Vestlund Ekerby LRF skogsägarna.
Carl Appelqvist, Clas Fries, Erik Normark, Erik Sollander, samtliga
Skogsstyrelsen.

Förhinder:

Erik Petré Häradsallmänningarnas förbund, Göran Örlander Södra, Dan
Rydberg Skogsstyrelsen.

Anteckningar:

Clas Fries

Ärende

Innehåll/Resultat

1. Välkomna

Erik Sollander hälsar välkommen.

2. Minnesanteckningar
från 10 september
och 1 oktober

Inga synpunkter, ”lades till handlingarna”.

3. Lägesrunda:
reflektion och
diskussion angående
remiss och
pressmeddelande

Skogsstyrelsen har sedan processgruppens senaste möte (1 oktober)
haft föredragningar för skogsavdelningens avdelningschef och
generaldirektören. Det föranledde några mindre justeringar vilka
processgruppen tagit del av.
Måndag morgon den 12 november publicerade Skogsstyrelsen
remissversionen av slutrapporten (Skogsskötsel med nya möjligheter)
på hemsidan. Samtidigt gick ett pressmeddelande ut om
publiceringen, en beskrivning av processen och ett urval av förslagen
med bakgrund till dem. Skogsstyrelsen har skrivit en replik som
publicerats i ett flertal lokaltidningar och i Svensk Jakt i den debatt
om klövvilts-/älgförvaltning som följde på publiceringen och försökt
klargöra en del missuppfattningar.
Processgruppens ledamöter har informerat internt i sina respektive
företag/organisationer om att remissversionen till slutrapporten
publicerats. De som informerats och på något sätt återkopplat har
över lag varit positiva, dock inte alla eller till allt. Dock har knappast
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Innehåll/Resultat

några ännu hunnit läsa alla de drygt 200 sidorna på den korta tiden
sedan publicering. Företagen/organisationerna kommer att lämna
remissvar.
Seminariet i Örebro den 13 november
Erik S och Erik N: Seminariet dominerades av deltagare från
skogsbruket. Deltog även från Jägareförbundet och från BirdLife
Sverige. Seminariet handlade mycket om arbetsgruppernas
underrapporter, antagligen till stor del beroende på att
processgruppens rapport publicerades dagen innan seminariet. Detta
bedömdes inte inneburit några problem. Deltagarna vid seminariet
uppmanades att lämna in remissvar. (Kommande seminarier hålls i
Skellefteå 4/12, Växjö 5/12 och i Östersund 12/12.)
4. Återkoppling från ett
möte med Näringsdepartementet
tidigare på morgonen,
och kopplingen till
Nationella
skogsprogrammet

Vid mötet på Näringsdepartementet berättade Carl och Erik N om
själva processen och innehållet i rapporten, samt hade diskuterat
koppling till Nationella skogsprogrammet. Man tyckte arbetet var bra
och kopplar bra till skogsprogrammet. Man uttryckte också att
produktionen är viktig i omställning till ett fossilfritt samhälle.
Frågan om klövviltsförvaltningen togs upp. Eventuellt blir det en
presentation i riksdagen, i så fall kanske inför det ansvariga utskottet
(Miljö- och jordbruk). Medverkande från departementet var
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, statssekreterare Elisabeth
Backteman, opolitiska enhetschefen Helene Holstein och
departementssekreterare Per Ståhl.
Näringsdepartementet ser gärna att vi kommunicerar att rapporten är
en del av Nationella skogsprogrammet och att dess innehåll är viktigt
för landet.
Relation till regionala skogsprogrammen: Förslag som läggs i
processgruppens rapport kan gärna tas upp i de regionala
programmen.

5. Fortsatt arbete med
slutrapporten

Hantering av remissvar
Frågan ställdes vad som ska bli slutresultatet efter remissperioden.
Enades om att det är rapporten i den form som den har i
remissversionen, med de förändringar som remissvaren föranleder.
Rapporten kompletteras med ett remissdokument som redogör för de
yttranden som kommit in.
Enades om att på Skogsstyrelsens hemsida redovisa den
sammanställning av remissvaren som processgruppen kommer att
göra och att remissvaren också görs tillgängliga på hemsidan.
Med den ”skogsbrukstunga” representationen i processgruppen är det
viktigt att ta stor hänsyn till inkomna synpunkter och att gruppen är
beredd att göra ändringar i slutrapporten och dess förslag. Det
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överensstämmer också med det ”medskick” som gavs av
Näringsdepartementet vid morgonens möte.
Det har redan inkommit cirka tre remissvar, i huvudsak av karaktären
”inga synpunkter”.
Enades om att alla i processgruppen ska kunna ta del av remissvaren,
lämpligen på gruppens gemensamma arbetsyta på nätet (som
Skogsstyrelsen ska se till att den fungerar, eftersom den inte använts
på en tid). Remissvaren publiceras löpande på arbetsytan.
Remissvaren bör av formella skäl kunna hanteras på det sätt som
processgruppen finner lämpligt. Gruppen enades om att en
sammanställning av remissvaren ska vara tydlig och transparent. Den
bör göras som en tabell (som kommer att bli mycket omfattande) och
en summerande text som bland annat redogör för olika gruppers
sammanvägda uppfattning om rapporten. Erik N och Clas
sammanställer remissvaren efter hand som de kommer in med målet
att ha en färdig sammanställning inför processgruppens möte den 18
februari (se nedan).
Följande tidtabell för hantering av remissvar och utformning av
slutlig rapport planeras:
• Skypemöte 18 februari: Till detta möte ska finnas en lista på alla
remissvar. Synpunkter av större betydelse ska beskrivas och så
långt möjligt ges förslag till hur de kan hanteras (alternativ kan
ges). Listan ska vara grupperad både på insatsområden och
intressentgrupper. Det viktiga är att den ger processgruppen
tillräcklig ledning för hur inkomna synpunkter ska hanteras.
• Möte i Stockholmstrakten 5–6 mars: Vid detta möte ska
hanteringen av inkomna förslag och synpunkter i remissvaren
läggas fast så långt möjligt.
• Möte 18 mars (skype eller vid behov i Stockholmstrakten): Ny
rapporttext ska finnas där ändringar i remissversionen är
gulmarkerade. Målet är att processgruppen vid detta möte ska
enas om slutlig utformning av rapporten.
6. Implementering

För implementering av det som slutligen ges som förslag krävs
sannolikt långsiktiga systematiska insatser av många under lång tid.
Huvuddelen av åtgärder kommer att ligga på näringsliv och stat. Det
finns inget bra forum/bra plattform/bra struktur för hur respektive
aktör bidrar till implementeringen av olika insatser.
Diskussion, varvid ett flertal aspekter framfördes:
Begreppet ”alla berörda” pekar ut att alla ”berörda” har ett ansvar att
bidra till implementeringen av överenskomna insatser.
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Regelbunden (kanske årlig) uppföljning av insatser för
implementering (eller resultat i skogen) är nödvändig. Att ta upp är
bland annat ”vad är gjort och vad avser man att göra”. Uppföljningar
fungerar sannolikt som inspiration och ”blåslampa” för de som har
att medverka i implementeringen.
Sektorsråden är en viktig kanal för att föra ut insatser för att öka
skogsproduktionen.
En möjlighet är att bygga upp en förvaltning för implementering av
insatser med regelbundna sammankomster. Kanske kan alla berörda
parter kan göra var sin handlingsplan för vad man vill göra bland
överenskomna insatser. Det skulle kunna inspirera andra.
Ett förslag i rapporten är: ”Aktiv och omfattande gemensam
rådgivningskampanj i enlighet med slutrapport från
Samverkansprocess Skogsproduktion.” Det är ett åtagande för
implementering för alla berörda.
En viktig del i att implementera föreslagna insatser är att göra
rapportinnehållet känt bland skogstjänstemän, entreprenörer och
skogsägare.
Framfördes att Skogforsk kanske kan vara en organisation som kan
följa upp o/e förvalta resultatet av samverkansprocessen.

7. Kommande möten

Måndag den 18 februari kl. 8.30–11.30. Skype.
Tisdag och onsdag den 5–6 mars kl. 10.00–15.00 i Sthlm-trakten.
Måndag den 18 mars kl. 8.00–12.00. Skype eller i Sthlm-trakten.

