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 Datum 
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Diarienr 

2021/1087 
Er referens 

M2020/00428 

 
Miljödepartementet 
m.remissvar@regeringskansliet.se 
Kopia till 
cecilie.windspoll@regeringskansliet.se 

Yttrande avseende promemorian Utkast till rapport om hur 
Sverige genomför Århuskonventionen 
Skogsstyrelsen har tagit del av utkastet till rapport om hur Sverige genomför 
Århuskonventionen och lämnar nedan några synpunkter och förslag till 
kompletteringar för det fortsatta arbetet med rapporten. 

Avsnitt 11 om artikel 5, Insamling och spridning av miljöinformation 
I sista stycket på sidan 27 tas Skogsstyrelsens karttjänster upp. Skogsstyrelsen 
vill att texten om karttjänsten Skogens pärlor ersätts med följande text. 

I karttjänsten Skogens pärlor visas information om nyckelbiotoper och objekt 
med naturvärden, sumpskogar, områdesskydd, forn- och kulturlämningar 
samt artobservationer. I områdesskydden ingår biotopskyddsområden, 
naturvårdsavtal, Natura 2000-områden, naturreservat, nationalparker samt 
vattenskyddsområden. I karttjänsten Skogliga grunddata ingår bland annat 
kartor som visar markfuktighet, lutning, trädhöjd och volym1

1 Skogsbeståndets volyminnehåll av stamved 

 I karttjänsten 
Skogliga grunddata finns även yttre gränser för avverkningsanmälda 
områden och utförda avverkningar. I webbkartan går det att växla mellan 
Skogens pärlor och Skogliga grunddata och att välja vilken karta eller 
kartinformation som ska visas. 

I avsnitt 11 tas även Sveriges officiella statistik upp. Skogsstyrelsen är en av 
de myndigheter som publicerar officiell statistik2

2  

 och ett av myndighetens 
ansvarsområden är miljö och sociala frågor inom skogsbruket. Bland 
undersökningar inom den officiella statistiken kan nämnas Biotopskydd och 
naturvårdsavtal, Frivilliga avsättningar och certifierad areal, 
Hänsynsuppföljning kulturmiljö samt Miljöhänsyn. 

På sidan 33 anges att den årliga uppföljningen av miljömålen ”presenteras på 
miljömålsportalen www.miljomal.se”. Denna uppgift är inaktuell då 
miljömålsportalen har ersatts av webbplatsen Sveriges miljömål (se sidan 25). 

 

https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/
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Avsnitt 12 om hinder som uppstått vid genomförandet av artikel 5 
På sidan 37 tas upp att ”Miljöinformationen är idag utspridd på ett stort antal 
myndigheter och webbsidor, vilket innebär att det är svårt för allmänheten att 
skapa sig en överblick över vilken miljöinformation som finns tillgänglig och 
hur olika informationsmängder relaterar till varandra.”. Skogsstyrelsen vill 
betona att detta är en angelägen fråga och ser gärna att skrivningen utvecklas. 

Avsnitt 19 och 20 om artikel 7 och allmänhetens deltagande i utarbetandet av 
planer, program och riktlinjer avseende miljön respektive delta i arbetet med 
att ta fram politiska riktlinjer som avser miljön 
På sidan 49 tas upp att regeringen arbetar med att ta fram ett nationellt 
skogsprogram. Texten behöver uppdateras eftersom regeringen har beslutat 
om både en strategi och en handlingsplan för Sveriges nationella 
skogsprogram. 3

3 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-nationellt-skogsprogram-for-sverige/

 Det pågår också arbete med regionala program och strategier 
varav flertalet regioner/län redan fastställt sådana dokument.4 

4 https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/bista-i-
skogsprogrammet/regionala-skogsstrategier/

Skogsstyrelsen har flera rådgivande grupper där olika planerade och pågående 
arbeten stäms av och synpunkter inhämtas.5

5 https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper/

 Det nationella sektorsrådet för 
skogliga frågor som är sådan grupp har funnits sedan 2002 och rådet består av 
cirka tjugo organisationer från skogsnäringen, miljörörelsen och andra delar 
av civilsamhället samt några myndigheter. Sametinget och Svenska samernas 
riksförbund ingår också i rådet. 

Skogsstyrelsen har under ett antal år arbetat med så kallade 
samverkansprocesser som går ut på att berörda parter ska kunna delta i olika 
former utvecklingsarbeten som Skogsstyrelsen bedriver. Arbetssättet har 
utvecklats över tid utifrån de lärdomar som efterhand gjorts. Ett viktigt syfte 
med samverkansprocesserna är att öka samsynen om och skapa delaktighet 
hos aktörer som genom sin verksamhet bidrar till att uppnå skogs- och 
miljöpolitiska mål. Graden av deltagande kan variera både över tid och mellan 
olika delar inom samma process. Deltagande aktörer är ofta delaktiga i att 
formulera syfte och mål för processen, ta fram underlag och göra 
ställningstaganden samt följa upp måluppfyllelsen. Skogsstyrelsen strävar 
efter en tillräcklig bredd och representativitet av berörda intressenter vilket 
bland annat är viktigt för att ge legitimitet åt processen. 

Avsnitt 30 angående ytterligare information om den praktiska tillämpningen 
av artikel 9 Tillgång till rättslig prövning 
På sidan 60 tas rätten för en miljöorganisation att överklaga Skogsstyrelsens 
beslut att ge tillstånd till avverkning i fjällnära skog upp. Skogsstyrelsen vill 
tillföra att Mark- och miljööverdomstolen i mål M 13871-19 har gett en 
miljöorganisation rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut att, vid prövningen 
av en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, inte meddela 
försiktighetsmått etc. Domstolen konstaterade att enligt artikel 9.3 i 
Århuskonventionen måste en sådan prövning kunna bli föremål för 
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överprövning och att miljöorganisationen, vid en konventionskonform 
tolkning av 16 kap. 13 § miljöbalken, fick anses ha rätt att klaga på beslutet. 

Skogsstyrelsen vill upplysa om att det eventuellt kan hinna komma ytterligare 
domar i högsta instans om miljöorganisationers talerätt som berör 
Skogsstyrelsens tillsynsansvar och som kan vara relevanta att ta upp i 
rapporten innan den ska lämnas in.  

 

I detta ärende har generaldirektören Herman Sundqvist beslutat och 
hållbarhetsstrategen Jimmy Lundblad varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också avdelningschefen Göran Rune och enhetschefen 
Peter Blombäck deltagit. 

 

 
 
 
Herman Sundqvist 
 
 
 
 
Kopia till 
Registrator 
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