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Skogsstyrelsens yttrande - remiss M2020/00780/Me om 
förordningsändringar för brådskande lagring av timmer  
Skogsstyrelsen tillstyrker det remitterade förslaget.  

Skogsstyrelsen uppskattar den skyndsamhet som Skogsstyrelsens skrivelse 
om den akuta situationen med bristande lagringskapacitet för timmer har 
hanterats med.  

Skogsstyrelsen betonar vikten av att anmälningar om ny eller utökad 
lagringskapacitet hanteras mycket skyndsamt, det vill säga helst snabbare än 
sex veckor, av tillsynsmyndigheten (kommunen). Bekämpningen blir 
effektivare och lagringsbehovet mindre ju snabbare timret kan lagras eftersom 
uppförökningen av skadegörare kan begränsas effektivare på en lagringsplats. 
Bekämpningseffekten blir störst om de angripna granarna kan avverkas snart 
efter angreppet och snabbt därefter upparbetas eller lagras med effektiv 
bekämpningsmöjlighet. Ledtider på mer än fyra till fem veckor efter angrepp 
bör undvikas. Snabb bekämpning av de omfattande angrepp av granbarkborre 
som enligt Skogsstyrelsens inventering pågår för närvarande, räddar 
betydande ekonomiska och miljömässiga värden. Det förutsätter dock 
lagringskapacitet som saknas idag, för den överproduktion av virke som 
saknar annan avsättning för närvarande.  

Skogsstyrelsen utgår från att skogsindustrin beaktar att placering som är 
lämplig ur miljöhänseende, torde kunna innebära en betydande minskning av 
den tid kommunen behöver för sin prövning. 

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har även diskuterat möjligheterna till 
vägledning åt kommunerna. Vi bedömer att det är av stor vikt för 
kommunerna att de får denna vägledning, därför bör det arbetet prioriteras. 
Skogsstyrelsen är berett att stödja Naturvårdsverket i det arbetet.  

Av remissunderlaget framgår att Skogsstyrelsen ska tillhandahålla ett yttrande 
till den som anmäler lagringsplats, som anmälaren bifogar till sin anmälan. 
Med beaktande av att Skogsstyrelsen saknar data som är relevanta avseende 
enskilda aktörers kortsiktiga lagringsbehov och att lagring i sig medför en 
betydande ökning av produktionskostnaden för den berörda aktören (se bilaga 
1), utgår Skogsstyrelsen från att ett sådant yttrande kan fokusera på det 
nationella och regionala behovet av bekämpningsåtgärder mot granbarkborre i 
skogen.  
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I detta ärende har stf generaldirektör Staffan Norin beslutat och verksjurist 
Lars Hansson varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
biträdande avdelningschef Johan Eriksson, verksjurist Ida Nilsson samt 
projektledare Kerstin Ström och biträdande projektledare Jenny Morgansson 
deltagit. 
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Bilagor 
1. Underlag - Beskrivning av kostnader Skogforsk 
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