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Till Regeringen

Den 22 januari 1998 beslöt regeringen tillkalla utredare medatt en
uppgift överlägga med berörda förstärktatt skyddparter ettom av
skogsmark för naturvård Dir 1998:9. Miljödepartementet förordnade
den januari27 1998 avdelningschef Lars-Erik Liljelund utredare.som

kommittesekreterareSom förordnades den 13 februari 1998
jägmästare Pär Stenmark.

får härmedJag överlämna mitt betänkande. Detta resultatet mittär av
uppdrag därmed slutfört.ärsom

Stockholm ijuni 1998

Lars-Erik Liljelund

Pär Stenmark
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Sammanfattning

Uppdraget

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 22 januari 1998 att
tillkalla särskild utredare med uppgift överläggaen med berördaatt

förstärkt skyddparter skogsmarkett for naturvård.om Utredarenav
skulle

överlägga med skogsnäringen möjligheten träffaattom- en
överenskommelse avstå från avverkningatt inom särskiltom
värdefulla skogsområden under begränsad tid till harstatenen
möjlighet lämna ersättning för intrångatt i pågående markanvändning,

lägga förslag till former för sådan överenskommelse.en-

Behovet skydd.av

Ett planmässigt bevarande värdefulla skogarmer med statligaav
medel har pågått endast under de tio åren.senaste
Av Sveriges produktiva skogsmarksareal idag 3,7är 830procent
000 ha skyddad i nationalpark, domänreservatreservat, eller
inköpt Naturvårdsverket för bildandeav Nedanreservat.av

för fjällnäragränsen skog 0,8är 173 000 ha skyddatprocent
detta På kyrkanssätt. mark har kyrkreservat omfattandeavsatts
drygt 1000 ha produktiv skogsmark. Vidare finns 1800 haca
biotopskydd och 1900 ha frivilliga naturvårdsavtal. De skogliga
impedimenten hyser särskiltäven skydd. Till dettaett kommer
den hänsyn i samband med skogsbruksåtgärderna.tassom
Miljövårdsberedningen bedömer i det kortsiktigaatt perspektivet
behöver ytterligare 250 000 ha skyddas i och 25ca naturreservat
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tordeskyddsbehovetdelResterandebiotopskydd.medha000 av
åtaganden.frivilliganäringensinomfyllaskunna

cirka 4tillnaturskogandelenuppskattarRiksskogstaxeringen
utanförskogsmarkproduktivaSverigesha000830caprocent av

skogen.fjällnäraoch denområdenskyddade
000148cirkavisarlänsstyrelserna atttillenkätundersökningEn

berörsTotaltreservatsbildning.föraktualiseradedagslägeti ärha
42%enskilda,48%fördelatarealmässigtfastigheter3635

markägare.övriga10%ochbolag

Skyddsstrategier
gradökadmedocholikaske sätt avkanskogsmarkSkydd av

viaavståendenfrivilligafrånlångsiktighet,ochsäkerhet
ochbiotopskydd naturreservat.tillnaturvårdsavtal och

intygarnågon attinnebärskogsbruk attCertifiering av
Tvåstandard. typeröverenskommen avföljerskogsbruket en

skogsbruket,iinförasnärvarande väg attförstandarder är
förgenomslagbrettnivåstandarder. Ettochmiljöledningssystem

kommerskogsbruket attsvenskadetmiljöcertifiering aven
skyddas.skogarealerbetydandemedföra att

naturvårdsintressantaurskiljaförinventeringar attOmfattande
bedömningSkogsstyrelsensEnligtgenomförsområden nu.

0008000060urskiljanyckelbiotopinventeringen attkommer -
produktivaden1%knapptomfattandenyckelbiotoper av
identifierabedömsSumpskogsinventeringenskogsmarksarealen.

högstadenihamnabedöms%5-10hamiljcirka 1 varav
naturvärdesklassen.

skogsvårdsorganisationenochmarkägareforeträdareFlera
skogsbruksplanerna ettdepå sompositiv grönauttrycker synen

fastighetsnivå. Enpånaturvårdförinstrumentfunktionellt
kommermodelldennaenligtskogsbruksplanläggningkonsekvent

biologiskadenförvärdebetydandehasannolikt ettatt
mångfalden.

främsttillkomplementkanNaturvårdsavtalen ettsomses
Dennaturhänsyn.generellochbiotopskyddnaturreservat,

avtaleninnebärinförs attjordabalken omiförändring nusom
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tecknas mellan markägare och eller kommun så betraktasstat en
de nyttjanderätter med möjlighet bli gällandesom att mot ny
ägare. Naturvårdsavtalen bejakas såväl markägare,av
skogsvårdsorganisationen andra intressenter.som
I syfte förbättra möjligheternaatt till optimal naturvårdsplanering

detär vikt informationsutbytetstor att mellan olikaav påparter
det regionala planet underlättas.

påverkasHur virkesförsörjningen utökatettav
skogsskydd

Effekterna virkesförsörjningen till följd ökat skogsskydd,ettav
främst för sågverken i Norrlands inland, svårbedömd.är Utifrån

antagandeett utökat skydd lokaliseratett så effekten blirom att
möjligastörsta går det inte utesluta konsekvenseratt för

virkesförsörjningen lokalt under begränsad tid. Samtidigt detären
viktigt det finnsatt notera att antal faktorerett bestämmersom
förutsättningarna för inlandssågverkens lönsamhet varför det är
svårt urskilja enskildatt faktors påverkan.en

Sammanfattning förslag.av

Bevarande naturskogar, nyckelbiotoper och andraav skogstyper
med högt innehåll hotade utgör väsentligarter målsättningav en
för utvecklingen ekologiskt hållbartmot ett samhälle. Det finns
därför för alla involveradeett såväl skogsnäringenansvar parter,

de allmänna intressena, och kommun,som stat verka föratt att
inga sådana skogar avverkas grund det saknas medel.attav
Överläggningarna har genomgående förts i konstruktiv ochen
positiv anda. Ingen har ifrågasatt behovpart ökatett skyddav

och biotopskydd.reservat Man hargenom sig villiga tillsagt vara
bidraga med lösningaratt i situation just inte harstatenen om nu

möjlighet finansiera det säkerställandebehovatt föreligger.som
Samtidigt har betonat finansiellastatens förrman elleransvar
senare.
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betalning reservatskjutamöjligheternagällerdet att avNär upp
innebäraskullemodellen attförstamodeller. Denfinns det tre

avsiktsförklaringmarkägarenoch gör somgemensamstaten en
skogarsådanaavverkaintebereddmarkägaren ärinnebär attatt
betalakanintejustbli ävenplaneras statenreservat nuatt omsom

skogenförverkasigförbinder attsidasinå attStatenersättning.
innebärmodellernaandramöjligt. tvåDefortskydd såfår ett som

sida.frånskyddställningstagande statensdefinitivtett ommer
tillstånd,riksdagens ärtorde krävavilketfallet, renenDet ena

falletandraDetplusersättningmed ränta.skuldebrevsmodell
motsvarandeersättningbetalar eninnebär statenatt en

vareftertidsperiod targiven parternaräntekostnad för enuppen
förordarmodellerdessaskyddet. Avangående treförnyad dialog

medavsiktsförklaringarståndtillhand fårförstaijag statenatt
modellsärskildföreslås ingenbiotopskyddenFörmarkägare.

små.relativtbeloppeneftersom är sett
föreslåsskogsskyddet statenattförstärkafinansielltFör att

skogsskyddsstiftelserregionalatillkomsten somstimulerar av
Vidaremarkägare.mednaturvårdsavtalskrivaverkar attgenom

fastigheten.följaavtal kandessasålagändring ävenföreslås atten
säkerställandetförlånaförmöjligheterOlika attstaten pengarupp

skulletotaltdetta settkonstaterasdockkan attredovisas. Det
säkerställandearbetet.fördyringbetydandeinnebära aven

sk.denmedelfålyckats EUframgångsriktmycketSverige har ur
förmedlennationelladeförstärkningLIFE-fonden avsom

deninförLIFE-fonden överskydd.ochsäkerställande ses nu
dettaSverige iviktdet attoch störstaperiodentredje är av
medarbetevårtförfondenbetydelsenför framsammanhang av

användaför vårtmotiven sätt attutvecklar2000Natura samt
skyddvårtanvändas förkanmedelandra EUNågramedlen. som

inte hittats.harskogav
medsambandirealisationsvinstbeskattningförReglerna

dessadånaturvårdsändamål bör överförmarkförsäljning sesav
pekasVidaremarkåtkomsten.försenarochförsvårarfordyrar,

skyddetförskatteområdetinom attmöjligheter avandra gynna
hartillsnyckelbiotoperför statenskatteavdragbl.a.skog,

ersättning.möjlighet att ge
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syftel underlätta reservatsbildningatt bolagsmark föreslås att
de allmänna råden till jordförvärvslagen såöver attses
möjligheterna För denna markägarkategori förvärvaatt
kompensationsmark ökar.
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genomförande.dessochUppdraget

medutredaretillkallajanuari 1998beslöt den 22 attRegeringen en
skyddförstärktberördamed ettöverläggauppgift parter avatt om
utredarenskallbilaga ldirektivetEnligtnaturvård.förskogsmark

ersättningarförbudgetnivåstatligagällandeiutgångspunktmed nu
områden:värdefullasärskiltifor intrångmarkägaretill

möjlighetenskogsnäringen attförföreträdaremedöverlägga om-
frånm.fl. avstår attskogsägareöverenskommelserträffa attom

underskogsområdenvärdefullasärskiltavverka inom en
förmarkägaremöjlighet ersättahartid tillbegränsad attstaten

markanvändning,pågåendeiintrång
överenskommelser,för sådanaformernaklarlägga- sådanaberöraskanarealdenomfattningenuppskatta avsomav-
skildafördelatöverenskommelser ägargrupper,

uppnåsprioritering statenssåöverläggningarna rättbedriva att av- ochskyddsbehovetbakgrundfinansiella insatsersamlade mot av
helhet,skogsnäringeninomavverkningsplanerna som

ökatvirkesförsörjningenregionala ettför deneffekternabelysa av-
inland,Norrlands attsågverksindustrin iförfrämstskydd, genom

minskar,skogavverkamöjligheterna att
föroptioneravtaltecknamöjligheternaundersöka att om- tidsbegränsadeöverenskommelserträffadvsavverkning, om

möjlighetersättning attvissavverkningsstopp mot ger ensomen
berördaförintrångsersättningbetalningensenarelägga av

markområden,
främjaförsamarbeteformlämplig attförslaglägga enav-

lämpligförslagförstärkning,finansiell samt ge
samarbetet.associationsform for
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uppdraget ingickl också bedöma betydelsen andra åtgärder föratt av
skydd, naturvårdsavtal mellan virkesköpare och skogsägare,t.ex. samt
certifiering skogsbruk i syfte premiera god naturvård.attav

Eftersom uppdraget skulle genomföras under mycket begränsadeen
tid, månader,4 har det inte varit möjligt utreda alla frågor medattca

överläggningarden bredd och djup varit önskvärt. medsom
företrädare för olika skogsägarkategorier har givits högst prioritet.
Med tanke det finns drygt skogsägare-i350 000 Sverige fördelatatt

antal olika kategorier har överläggningarna fått begränsatsett till
Överläggningarl-3 kategori.möten har förtsett medper

Skogsindustrierna, Skogsägarnas Riksförbund, Egendomsnämndernas
samarbetsorgan, Sveriges Jordägareförbund, Kommunförbundet,
Fastighetsverket.

Underlag har inhämtats från myndigheter och vissa
branschorganisationer. harDessa också kontaktats för överläggningar
och diskussion kring angelägna frågor. Tiden har inte medgivit en
bredare diskussion med alla de har intressen i frågan. Samråd harsom
skett med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

kommittédirektivetl utredaren bör delatt taanges av
Riksrevisionsverkets pågående arbete effektivom
naturvårdsförvaltning och administration. Jag har emellertid
tillsammans med Riksrevisionsverket funnit beröringspunkternaatt
med denna utredning mycket begränsade.är
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skydd.Behovet av

3.kapitelSammanfattning av
statligamedskogarvärdefullabevarandeplanmässigtEtt avmer

tio åren.under deendastmedel har pågått senaste
830idag 3,7skogsmarksarealproduktivaSveriges är procentAv
ellernationalpark, domänreservatiskyddadha000 reservat,

NedanbildandeförNaturvårdsverketinköpt reservat.avav
skyddatha173 000skog 0,8for fjällnära är procentgränsen
omfattandekyrkreservatmark harkyrkansdetta På avsattssätt.

ha1800finnsskogsmark. Vidareproduktivhadrygt 1000 ca
skogliganaturvårdsavtal. Defrivilligahabiotopskydd och 1900

detta kommerskydd. Tillsärskilthyserimpedimenten även ett
skogsbruksåtgärderna.medsambandiden hänsyn tassom

perspektivetkortsiktigai detbedömerMiljövårdsberedningen att
och 25iha skyddas250 000ytterligare naturreservatbehöver ca

tordeskyddsbehovetdelResterandebiotopskydd.med000 ha av
åtaganden.frivilliganäringensfyllas inomkunna

cirka 4tillnaturskogandelenuppskattarRiksskogstaxeringen
utanförskogsmarkproduktivaSverigesha000ca 830procent av

fjällnära skogen.och denområdenskyddade
000cirka 148visarlänsstyrelsernaenkätundersökning till attEn

Totalt berörsreservatsbildning.aktualiserade fördagslägetha i är
42%enskilda,48%fördelatarealmässigtfastigheter3635

markägare.övrigaoch 10%bolag
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3.1 Utvecklingen skogsskyddet.av

svenskaDen naturvärden har lång tradition det gällernär
bevarandearbetet. Redan 1909 inrättades de första nationalparkerna.
Fram till då1964, naturvårdslagen infördes, naturskyddetvar
emellertid ringa omfattning, i första hand begränsat till bildandetav av

nationalparker15 och antal små naturminnesmärken. Flertaletett
skogar skyddades under denna tid tillkom skattsom genom
domänreservat statliga Domänstyrelsen,avsattes av senare
Domänverket. Efter naturvårdslagens tillkomst och fram till 1972
nyttjades naturskyddsanslaget till del till kompenserastor att
markägare för vägrade täkt- och bebyggelsetillstånd i samband med
reservatsbildning. Endast fåtal skogar skyddades. Under periodenett
1972-85 genomförde länsstyrelserna kommunvisa, översiktliga
naturinventeringar vilka utmynnade i länsvisa naturvårdsplaner.
Urvalet områden skedde bakgrund dåtidens kunskaper.motav av

Överblickar värdefulla skogar saknades i fram till i börjanstort settav
l980-talet. Under åren 1978-82 utfördes den landsomfattandeav

urskogsinventeringen Naturvårdsverket och länsstyrelserna iav
samarbete med Skogsstyrelsen. Detta det första egentligavar
planeringsunderlaget för skydd värdefulla skogar.av
Urskogsinventeringen ledde till intresse för bevara deett stort att
kvarvarande orörda barrskogsekosystemen. Konflikter mellan
bevarande- och skogsbruksintressen uppstod framförallt beträffande
de fjällnära urskogarna nedanför detta område. ohållbaräven Enmen
situation i den fjällnära skogen avslutades 1984 genom en
överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Domänverket, då

de inventerade urskogarna undantogs från avverkning.merparten av

Under slutet 80-talet höjdes naturskyddsanslaget direktav som en
följd hotbilden de områden pekats imot utav som
urskogsinventeringen. Höjningen möjlighet till det förstagav
planmässigt organiserade skyddet skogsekosystem i Sverige vidav
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fjällnäradetmark iskyddetnämndadetsidan statensnyssav
området

forunderlaghuvudsakiharIO-årsperioden nyttdenUnder ettsenaste
kunskapenökadedenframkommitskogarbevarande omgenomav

förintressebredarealltlett tillkunskap harhotade Denna ettarter. nya
medArbetetintressenter. naturreservatbland olikaområdesskyddet

gradbetydandeiocksålänsstyrelser harochNaturvårdsverkethos
kunskap.dennapåverkats nyaav

harnaturskyddetkonstaterasSammanfattningsvis kan ävenatt om
harså1909Sverige sedani ettsamhällsintressefunnits mersom

särskiltmedvärdefulla skogar avsattabevarandeorganiserat av
tio åren.deendast underpågåttmedelstatliga senaste

hektarmiljonerskogsmarksareal är22,7produktivaSverigesAv
nationalpark,skyddad iha000830 reservat,idag 3,7 procent
bildandeforNaturvårdsverketinköptellerdomänreservat avav

ha0001730,8fjällnära skogför är procentNedan gränsenreservat.
kyrkansPådettaskyddad sätt.skogsmarkenproduktivadenav

ha1000drygtomfattandekyrkreservatsk70harmark avsatts ca
biotopskyddsområden700finnsVidareskogsmark.produktiv ca

300ungefärskogsmarkinrättadeha samtomfattande 1800ca
ha.omfattande 1900naturvårdsavtalfrivilliga ca

Till dennamilj hektar.3,5omfattarimpedimentenskogligaDe ca
klassningnuvarandeenligtvilkenfjällbjörkskogentillkommerareal

lmpedimentenRiksskogstaxeringen.fjäll enligtägoslagetklassas som
Påskogsvårdslagen.tillföreskrifternaenligtskyddspeciellthyser ett

förbudgällerha0,1 motimpediment änstörreskogliga ärsom
dockfårträdEnstakagödsling.ochskogsvårdsätgärderavverkning,

förändras därav.intenaturmiljöns karaktäravverkas om

avverkningarnaårligasamband deinaturvårdshänsynDen tassom
vilketha00010beräkningarSkogsstyrelsensenligtomfattar ca

0,05arealenföryngringsavverkade samtden5 procentmotsvarar av
uppskattasskogsmarksarealen. Därutöverproduktivadenprocent av
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de frivilliga avsättningarna till cirka 300 000 ha omfattande 1,5ca
skogsmarksarealen.procent av

För närvarande befinner sig samtliga skogsbolagstörre i en
planerings- och inventeringsprocess. Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket bedömningengör de frivilligaatt avsättningarna
kommer öka de kommande fematt åren till 500 000 800 hektar000-

bolagen har gåttnär igenom hela sina markinnehav.

3.2 Miljövårdsberedningens betänkande.

Miljövårdsberedningen presenterade i sitt betänkande Skydd av
skogsmark, Behov och kostnader, SOU 1997:97 bedömning deten av
framtida skyddsbehovet for den svenska skogen för klara denatt
biologiska mångfalden. Bedömningen grundar sig vetenskapliga
analyser bristfaktorer i skogslandskapet. Bedömningar dennaav av

utomordentligt kompliceradeärtyp genomföra samtidigtatt desom
innehåller flera osäkerhetsfaktorer. Utifrån dagens kunskapsläge är
emellertid Miljövårdsberedningens underlag betrakta det bästaatt som

Äventillgängliga. internationellt perspektivettnu underlagetärur
intressant eftersom liknande utredningar hittills endast gjorts i mycket
begränsad omfattning. Utifrån miljövårdsberedningens kanrapport
slutsatsen dras det finns bred enighetatt områdesskyddet föratten om
naturvärden behöver utökas. Hur mycket kan naturligtvis diskuteras. l
det här betänkandet behandlas inte den framtida omfattningen av
skyddet eftersom Miljövårdsberedningen redan gjort sådanen
bedömning. Jag kommer heller inte ställning till beredningensatt ta
föreslagna nivåer. Däremot använder jag mig beredningensav
bedömningar underlag for mina beräkningar.som

Sammanfattning Miljövårdsberedningens bedömningarav
detl följande återges sammanfattning Miljövårdsberedningensen av

bedömningar. Dessutom korta sammanfattningarges av
remissinstansernas kommentarer till de olika bedömningarna.

Det råder bred enighetO i samhället skogens biologiskaen attom
mångfald ska bevaras och det föreligger behov ökatatt skydd.av
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remissinstansernadelarSammanfattningsvisRemissinstanserna:
framhållerinstämmer attuppfattning. SLUhuvudsakligen denna men
bevarandeinriktadbaramiljömål inte ärskogspolitikensden avnya

ochmångfaldbiologiskaproduktionsförmåga,skogsmarkens
ochestetiskaskogensvärnandeocksåkulturmiljövärden ettutan om

delarJordägareförbundSverigesvärden.sociala
skogsmarkarealerytterligareuppfattningMiljövårdsberedningens att

behovdetproduktionsskogsbruk. De attrationelltundantasbör menar
bevarabehovalltframför attföreliggakan ettskydd är avsomav

skebörutsträckningivilketframtidenförhandlingsfrihet stor genom
överhållning.

regelbundetbörskyddsbehovet görasanalyserKvantitativa0 av
åtgärder.behovetbedömaförunderlag att avsom

någraendastkommenterasDettaRemissinstanserna: avav
Skogsstyrelsenuppfattning.beredningensdelarvilkaremissinstanser

angelägna.analyserkvalitativamotsvarande äräven attanser

ellerheltskogsmarkbehovetlångsiktiga ägnaattDet0 av
kvantifiera,svårtlängesånaturvård attövervägande är än

skyddsbehovtiounderlag. Deosäkert procentsberoende avca
fjällnäradennedan gränsenskogsmarksarealenproduktivaden

beredningensenligtkanforskarrapporteninödvändigaansessom
osäkerhetsfaktorerYtterligarelägre.såväl högremening somvara

behovetlångsiktigadetdelgäller hurdettillkommer stornär av
denutvärderingarnakommandelagskydd. Debehöver nyaavsom

förunderlagbättreförhoppningsviskommerskogspolitiken att ge
beräkningar.nya

Flertaletsplittrat.Remissutfallet ärRemissinstanserna: av
denochunderlagetiosäkradet attframhållerremissinstanserna

riktvärden.betraktasskyddas måstebörarealenföreslagna somsom
siktkort ärbehovsanalysentillnegativaUttalat

SkogsägarnasochENSOsamarbetsorganEgendomsnämndernas
EgendomsnämndernasLRF,remissinstanserRiksförbund. Tre

analysvidRiksförbundSågverkens attochsamarbetsorgan avmenar
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skyddsbehovet måste impedimentenäven inbegripas. Flera
remissinstanser uttrycker tillfredsställelse underlaget tillöver atten
forskarrapporten och dess bakgrundsarbete redovisats i sin helhet.
Naturvårdsverket, SNF, Lunds Universitet framhåller analysenattm

skyddsbehovet den bästa hittillsär gjorts i Sverige befintligav som
kunskapsbas. Skogsstyrelsen kommande utvärderingarattanser av
bland skogspolitiken kommer successivtannat bättreatt ettge
beslutsunderlag. Stockholms universitet betänkandet i alltförattanser

utsträckning generaliserar och förenklar faktaunderlaget.stor De ser
vidare fara i använda begreppet rödlistadeatten arter ettsom
beständigt mått hotet biologisk mångfald. SkogForskmot attanser
skydd tio den produktiva skogsmarksarealenprocent ganskaärav av
väl motiverat ekologisk synvinkel. De vidare detrent ärur en attanser
tveksamt kommande utvärderingar skogspolitiken kan bättreom av ge
underlag för beräkningar.nya

I kortsiktigt perspektiv bedömer0 Miljövårdsberedningenett detatt
finns behov skydda ytterligare skogsmarkatt motsvarandeav
drygt eller 700tre 000 ha denprocent produktivaca av
skogsmarksarealen nedanför den fjällnära skogen för inteatt
försitta möjligheterna långsiktigt bevara den biologiskaatt
mångfalden. Därutöver finns 200 000 ha där det föreligger ettca
behov låta naturhänsynen vida överstigaatt den generellaav
naturhänsyn normalt vid brukandet. Beredningentassom attanser
det kortsiktiga behovet kan tillgodoses attgenom
Naturvårdsverket möjlighet skyddaatt 250reservatges som ca
000 ha och Skogsstyrelsen 25 ha000 biotopskyddsobjekt.ca som
Resterande del skyddsbehovet ca 600 000 ha torde kunnaav
fyllas inom för näringens frivilliga åtaganden. Grunden förramen
denna bedömning Skogsstyrelsens ochär Naturvårdsverkets
prognoser.

säkerställaAtt de föreslagna målsättningarna0 för ochnaturreservat
biotopskydd skulle vid tidshorisont 20 år motsvaraen en
anslagsnivå för Naturvårdsverkets naturskyddsanslag 195ca

kr/år.milj Att nå denna målsättning på tio år motsvarar en
anslagsnivå på 390 milj kr/âr. För Skogsstyrelsens anslag förca
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respektivekr/årmiljnivåer 40motsvarandebiotopskydd blir caca
milj kr/år.80

önskvärtgivetvisdetutgångspunkterberedningens attFrån är0
möjligt. Mantidkortsåkan nåsmålsättningen som

förtalarförsiktighetsprincipenockså attunderstryker att
år.20sker l0 årsäkerställandet änsnarareca

avverkningsbeteendeframtidaberoendestarktAnslagsnivån är0 av
angelägetåtaganden.frivilliga Detomfattningen är attoch av

uppmärksammas.naturvårdsåtaganden positivtfrivilliganäringens
ekonomiskt stödochutbildninginventering,viktigt viaDet är att

områdentillavsättningarnade frivilligaoch kanaliserastimulera
frivilligadeocksåkannaturvärden. Därigenommed höga

naturvårdslagensmedsamplanerasbättreåtagandena
skogsnäringensuppföljningenpåbörjadeskyddsinstitut. Den av

klarläggaförutsättning förmiljönförsektorsansvar attär en
avverkningshotavvärjasamhällets insatser. För motbehovet attav

köpamöjlighetenskogsområden börvärdefullabiologiskt att
reservatsoptioner prövas.

ikommenterarreniissinstanserna störstRemissinstanserna: Det som
omfattningenantagandeMiljövårdsberedningensutsträckning är om
kommenterarremissinstanseråtaganden. Flerafrivilliganäringensav

beröras.kommerantal markägare attdet faktum att ett stort
ifastighetermedelstora9000bedömningenSkogsstyrelsen gör att ca

skyddsbehovet.redovisadedetpåverkaskan kommalandet att av
Lundslantbruksföretagekonomin i mångakan äventyras.Enligt LRF

biologiskföruniversitet, CentrumUmeåuniversitet, Greenpeace,
avsättningarnafrivilligavilken grad deifrågasätter imångfald m

stånd.tillkommer

frivilligaskogsföretagensSkogsindustrierna attanger
ipositivtpå sättnaturvårdsåtaganden uppmärksammas ett

intenäringenförutsättningvidare underbetänkandet. De attattanger
detrestriktionerellerytterligare avgifter ärmedbelastas

600skyddsbehovetresterandedetSkogsindustriernas uppfattning att
näringenåtagandeninom de frivilliga gör.ha000 stora somryms
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Skogsägarnas Riksförbund kunskapsläget inte räcker till förattanser
slå fast skyddsbehovetatt i kortsiktigt perspektiv.ett Den

skyddsanalys beredningen baserar sina slutsatsersom menar man
alltför avgränsadär och verklighetsfrämmande underlag försom

ställningstaganden. Det finns följaktligen ingen saklig grund att
föreslå och hävda 600 000 ha produktivatt skogsmark skaca utgöra

näringens åtagande. dennaett l del Skogsägarnas Riksförbundanger
inte står bakom beredningen.att man

Skogsstyrelsen begreppet kortsiktigt behovatt olämpligt ochanser är
borde istället uttryckas åtgärder kort sikt för långsiktigtsom ett
behov. SKS vidare beredningens bedömningatt åstadkommaanser att
nödvändiga åtgärder kort sikt näringen frivilligt skyddarattgenom

2/3 behovetän orealistisk. SKSär och Naturvårdsverketmer av
redovisar i till regeringenrapport för de frivilligaen prognos
avsättningarnas omfattning baserad enkätuppgiñer. Prognosen
visar på ungefär 600 000 ha skogsmark. SKS beredningenattanser
tolkat och dessaanvänt uppgifter på delvis missvisandeett Desätt.
frivilliga avsättningarna enligt enkätsvarenär motiverade inteav
enbart dess naturvärden orsaken kan iställetutan områdetsvara
kulturvärden. Områdena vidare okändär kvalitet och varaktighet.av

Länsstyrelsen i Halland framhåller regional nivå behöveratt
ädellövskogen bättre skydd. Länsstyrelsen i Norrbotten framhåller att
det finns behov ytterligareett stärka skyddetatt i fjällnära skog.av

Beredningen delar0 Skogsstyrelsens uppfattning det angelägetäratt
med lagändring innebär civilrättsliga naturvårdsavtalen attsom
medföljer fastigheten vid ägarskifte.

Remissinstanserna: Denna punkt kommenteras endast fåtalettav
remissinstanser. De har lämnat kommentarer också positivaär tillsom
förslaget.

MyndigheternaO central och regional nivå behöver i högreän
grad aktivt samverka i säkerställandearbetet för minimeraatt
kostnaderna och maximera naturvårdsnyttan.
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mycketkommenteraspunkt sparsamtDennaRemissinstanserna: av
finns detmyndighetshållfrån acceptansremissinstanserna omenmen

samverkan.ökadbehovet av

forskning liksomnaturvårdsbiologiskambitionsnivå inomhögEn0
miljöövervakningoch äruppföljninginventering,fortlöpande

och hurklarläggaytterligareförnödvändig att var
naturvârdsinsatserna gör nytta.mest

skrivningen.remissinstansIngen ärRemissinstanserna: emot

skyddsbehovetklaramedi arbetetbidragpositivtEtt att omvore0
vidnaturskyddsanslagNaturvårdsverketsbelastarstaten
ochFastighetsverketsskogsäkerställande- av

vilkeniocksåbörinnehav. prövaManFortifikationsverkets
avverkningsrättererbjudaskanmarkägareutsträckning

iinrättandevidersättning reservatmarkFastighetsverkets avsom
inland.Norrlands

skainteFastighetsverket SFV attRemissinstanserna: mananser
förslagetdärföravvisar attochmarkägaresärbehandlas omsom

skogsmarkskyddvidbelastasinte skanaturskyddsanslaget av
tillersättningförslagetstarktvidareifrågasättermark. SFVSFV:s om

mark.verketsavverkningsrätterformimarkägareenskilda av
handförstaimarkinnehavderasFortVFortifikationsverket attanger
Dettaövningsterräng.godFörsvarsmaktentillhandahållasyftar till att
dockbedömerFortVnaturskyddet.överskuggassyfte får inte av

Skogssällskapet,Skogsstyrelsen, LRF,låg.intressekonflikten som
SNF,Norrbotten,iLänsstyrelsenRiksmuseet,Naturhistoriska
medfördelarRiksförbundSkogsindustrierna, Skogsägarnas serm

förslaget.

säkerställandeförñnansieringsformeralternativaantalEtt av0
måstenärvarandeförSlutsatsenhar ärskogsmark attövervägts.

skenaturvårdslagenstödmedsäkerställandefinansieringen avav
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till delen inom förstörsta det ordinarie arbetet medramen
statsbudgeten.

Remissinstanserna: Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Skogsindustrierna, Skogsägarnas Riksförbund, Greenpeace, SNF m
instämmer i beredningens förslag. SNF frågan stiftelseattanser om
bör utredas.

3.3 Naturskogarna idag.

råder enighetDet många hotade skogsarter kräver lång skogligattom
kontinuitet. Det råder också enighet andelen mycket gammalattom
skog har minskat i Sverige under 1900-talet. Det emellertid svårtär att
få fram heltäckande uppgifter naturskogens utveckling bland annatom

grund deñnitionsproblem. Som underlag för analys denav av
hittillsvarande utvecklingen för för framtidensamt att ge en prognos
har dock Riksskogstaxeringen fått i uppdrag fram uppgifteratt ta om
äldre skog och skog sentida påverkan. Slutsatsen andelenutan är att
naturskog uppskattas omfatta 4 ca 830 hektar000procentca av
Sveriges produktiva skogsmark utanför skyddade områden och den
fjällnära skogen. Från 1983 till har,1993 enligt Riksskogstaxeringens
material, arealen naturskog minskat i Sverige med 11%.norra ca
Minskningen lägre boniteterär ochstörst i granskogar. södraI

ÖkningenSverige har istället markant ökning skett. i södra Sverigeen
har dock skett från låga värden och kunna bero ettanses
skogsfattigt tillstånd i början seklet och skötsel frångåttav en som
husbehovsavverkning till produktion industrived med längre tidav
mellan ingreppen.

Naturvårdsverket naturskogsminskningen iatt Sverige ärmenar norra
reellt problem och framskrivningett utvecklingen viden av ger

handen arealen gammal, föga påverkad skog iatt Sverigenorra
halveras inom 20 år. Miljövårdsberedningen emellertid att motanger
detta står det faktum skogsnäringen enligt Skogsstyrelsensatt
undersökning frivilligt betydande arealer skog mångaavsatt samt att
markägare inte har för avsikt avverka naturskog elleratt
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hunnitinteavsättningar hardessaEffekten ännunyckelbiotoper. geav
material.Riksskogstaxeringensutslag i

reservatsbildning.områden förAktuella3.4

mellansamarbetebedrivs ireservatsbildningmed näraArbetet
frånutgångspunktMedlänsstyrelserna.Naturvårdsverket och

utarbetasområdenochskogstyperskyddsvärdainformationen om
Påtilldelats.medelefter dedimensioneratskyddsprogramårsvisa som

medsamarbetefruktbartfalli mångaförekommerlänsplanet ett
naturvärden,ideelladenmarkägarföreträdare,

följandedetfl. Ikommunekologerskogsvårdsorganisationen, m
samarbetetavseendenaturskyddsarbetetpraktiskadetbeskrivs kort

Naturvårdsverket.ochlänsstyrelsernamellan

sammanvägdaöverlämnaårligenförLänsstyrelserna attansvarar
LänsstyrelsernaNaturvårdsverket.tillreservatsbildningarförslag

prioriteringarochavgränsningarinventeringar,genomför av
ellerköpskerförMarkåtkomstreservatsobjekten. naturreservat som

1964:822.naturvårdslagen, NVL,intrångsersättning enligtgenom
intrångsersättning. Köpenmedsäkrasarealen köps, 25%75%Ca av

enligtbestämsIntrångsersättningvillkor.marknadsmässigasker
förersättningIntrångsersättningi ärersättningsbestämmelserna NVL.

förföreskrifterna naturreservatetbefogenhetsinskränkningden som
ellerskogförvärvnågotsåledes inteinnebärErsättningeninnebär. av

motsvarande.elleravverkningsrätt

elleravslutade förvärvnormalt efterfattasBeslut reservatom
inledandelänsstyrelsensEfterintrångsersättningar.utbetalade

reservatsbildningförhandlingochmarkägarentillinformation om
markägare.berördamedsamrådskogsvärdering iförexpertisanlitas

särskildanlitasavtalochpriserförhandlingarefterkommandeFör om
skötsbolagenmed deFörhandlingarförhandlingsexpertis. större

Naturvårdsverket.direktnormalt av

deframhållasmåstenaturskyddsplanernalänsvisa attBeträffande de
reviderasframkommerkunskapsin karaktär. Närdynamiskaär nyav
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planerna och prioriteringarna ändras. Den kunskapen kommernya
från olika källor inom regionen. Den pågående
nyckelbiotopinventeringen exempelär kunskap kommerett ny som
fram kontinuerligt. Bolagsskogsbruket framhåller inomäven att ramen
för de pågående landskapsekologiska planeringsarbetet tillkommer
fortlöpande kunskap naturvårdsintressanta områden. Dennaom
dynamik detgör svårtär exakt lägesbeskrivningatt deöverge en
aktuella naturskyddsplanerna.

Inom för den här utredningen uppdrogs till Naturvårdsverketramen att
via enkätundersökning till länsstyrelserna sökaen urskilja
omfattningen de områden idag aktualiserade förärav som
reservatsbildning. Undersökningen syftade till bildatt övera en
hur aktuella reservatsområden fördelar sig på olika
markägarekategorier. Naturvårdsverket genomgången harattuppger
skett snabbt och med översiktligtett vilket påverkarangreppssätt,

Ävennoggrannheten i redovisningen. det finns brister i underlagetom
påverkar det emellertid inte de allmänna slutsatser kan drassom ur
materialet.

Grundmaterialet omfattar 603 objekt med totalareal drygt 148en
000 ha. totalarealenAv i materialet 10 hautgör 000 impediment.ca
Genomsnittsarealen 245 ha/objekt.är deFör olika landsdelarna har
objekten i genomsnitt följande areal: Götaland 114 ha; Svealand 321
ha och Norrland ha.430 nedanståendeAv tabeller framgår fördelning
mellan olika ägarekategorier.

Tabell Områden är aktualiserade för reservatsbildningsom
enligt enkätundersökning till länsstyrelserna maj 1998.
Fördelning på ägarekategori, hela landet.
Agarekategori Areal ha % Antal fastigheter %
Enskilda 70724 47,8 3318 91,2
Bolag 61983 41,9 214 5,9
Kommun 7202 4,9 50 1,4
Kyrkan 3988 2,6 35 1,0
Staten 4105 2,8 18 0,5
Summa 148002 100,0 3635 100,0
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reservatsbildningOmråden aktualiserade förärTabell 2: som
1998.majlänsstyrelsernaenkätundersökning tillenligt

hektar.på Areal iolika landsdelar.ägarekategori,Fördelning
SummaNorrlandGötaland Svealand
areal %areal %areal %areal %

10070724231614330 33510 47Enskilda 21080
1006198332793 5323320 385870 9Bolag
1007202650 41844 35953189Kommun
1003988266 72861 72Kyrkan 861 21
1004105295 72872 70938 23Staten
10034 14800266149 45 4991531938 21Summa

iGötaland, 1314ifördelade 1629fastigheterTotalt berörs 3635
antaletvidareframgårmaterialeti Norrland. AvSvealand och 692 att

litenmed endasti genomsnitt 6,0objektfastigheterberörda är enper
i cirka 75%finnsEnskildalandsdelarna.mellanvariation ägare av

i 3%ochkyrkan i 6%ikommuner 7%,objekten, bolag i %,31 staten
gällerbolageni landet. FörminskarEnskildaobjekten. ägare norrutav

det omvända.

Biotopskydd.3.5

återfinns oftaskyddsvärdaoch djurarterSkogslevande ärväxt- som
dessaskyddalivsmiljöer. Förbiotoperviktigai små attmen

naturvårdslagenbestämmelser i §21infördes årbiotoper 1991 om
biotopskyddbeslutarSkogsvårdsstyrelsenbiotopskydd.sk om

angivna19någonområdenskogsmark för utgörs avavsom
äldrebrandfält, lövbrännor,biotoptypernabiotoptyper. De 19 är:

örtrikanaturädellövskog,äldrelövskogar,naturskogsartade
barrskogar,urskogsartadeörtrika bäckdrog,ravinskogar,allundar,
skogsbeten,äldresumpskogar,örtrikaädellövsumpskogar,

gamlaalkärr,och kalkkärr,rik-kalkbarrskogar,åsgranskogar,
myrholmarvåtmark,omgivandekällor medhassellundar, samt ras-

och bergsbranter.
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Den 31 december 1997 antalet biotopskydd 690 omfattandevar st
areal på 1721 ha vilket medelareal objekten 2,5 ha.ger en per

Medelersättningen hektar 33500 kr. Av antalet biotopskyddper var
återfinns cirka 40% i urskogsartad barrskog. Skogsstyrelsen ianger
sitt meddelande 1-1997, Naturskydd och naturhänsyn skogen,i att
totalt beräknas 15 000 områden i landet under 5 haca vara
lämpliga för biotopskydd. Arealen bedöms uppgå till 25 000 30-
000 ha.
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Skyddsstrategier

Sammanfattning kapitelav
Skydd skogsmark kan ske olika och med ökad gradsättav av
säkerhet och långsiktighet från frivilliga avstâenden via
naturvårdsavtal och till biotopskydd och naturreservat.
Certifiering skogsbruk innebär någon intygaratt attav
skogsbruket följer överenskommen standard. Två typeren av
standarder för närvarande införas i skogsbruket,är väg att
miljöledningssystem och nivåstandarder. brett genomslag förEtt

miljöcertifiering det svenska skogsbruket kommer atten av
medföra betydande arealer skog skyddas.att
Omfattande inventeringar för urskilja naturvårdsintressantaatt
områden genomförs Enligt Skogsstyrelsens bedömningnu.
kommer nyckelbiotopinventeringen urskilja 8060 000 000att -
nyckelbiotoper omfattande knappt den produktiva1% av
skogsmarksarealen. identifieraSumpskogsinventeringen bedöms
cirka milj ha1 5-10 % bedöms hamna i den högstavarav
naturvärdesklassen.
Flera markägareföreträdare skogsvårdsorganisationenoch
uttrycker positiv de skogsbruksplanernapå gröna etten syn som
funktionellt instrument för fastighetsnivå.naturvård En
konsekvent skogsbruksplanläggning enligt denna modell kommer
sannolikt ha betydande för den biologiskavärdeatt ett
mångfalden.
Naturvårdsavtalen kan komplement till främstettses som

biotopskydd och generell naturhänsyn. Dennaturreservat,
förändring i jordabalken införs innebär avtalenattsom nu om
tecknas mellan markägare och eller kommun så betraktasstat en
de nyttjanderätter med möjlighet bli gällandeatt motsom ny

Naturvårdsavtalen bejakas såväl markägare,ägare. av
skogsvårdsorganisationen andra intressenter.som
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Sammanfattning forts.
syftel förbättra möjligheterna till optimal naturvårdsplaneringatt0

det vikt informationsutbytetär mellan olikastor påatt parterav
det regionala planet underlättas.

4.1 Skydd och ersättning.

Den skogspolitik riksdagen lade fast 1993 jämställer miljömåletsom
med produktionsmålet, dvs markägaren skall säkra skogen uthålligtatt

god avkastning samtidigt den biologiska mångfaldenger en som
behålls. innebärDetta det ligger krav markägaren vid sittatt ett att
brukande ska hänsyn till bevarandeäven den biologiskata av
mångfalden. Ansvaret dock inte oändligt det finnsär utan en
brytpunkt då samhället skall markägaren for de kostnaderersätta som
bevarandet kan innebära. lagensI mening, inklusive grundlagen,
ligger denna då pågående markanvändninggräns försvårasavsevärt
inom berörd del fastigheten, dvs den del föremål forärav som
skogsbruksåtgärder. Var denna ligger inte entydigt.gräns Iär
praktiken för ersättningär gränsen otydlig eftersom denän mer nya
skogsvårdslagen ramlag frihetär under tillstoren som ger ansvar
markägaren. Det otvivelaktigt så de skogspolitiskaär målen föratt
miljön de krav skogsvårdslagenär större än uttryckligen ställer men

markägarnas hänsyn lagkraven i strikt meningatt utöver frivilligaär
åtagande. Med nuvarande lagkonstruktion blir därför behovet av
statliga insatser för ersättning till markägare i hög grad beroende av
graden frivilliga åtaganden från markägarnas sida.av

Miljövårdsberedningen definierade skydd naturvård främstasom som
markanvändning, dvs fri utveckling eller åtgärder enbart syftarsom
till bevarande skogens biologiska mångfald. Detta kan ske olikaav

och med ökad gradsätt säkerhet långsiktighetoch vilket visasav
schematiskt i nedanstående figur.
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Naturreservat
biotopskyddHög

ö
4 .,Naturvardsavtal.20b 32vå a

å FfIVllllg hänsyn1

Låg

långsiktighetFigur Schematisk bild olikaöver och säkerhet för
naturvård.former skydd skogsmark förav av

Skydd med lagstöd, och biotopskydd, det säkrastenaturreservat ger
och långsiktigaste skyddet. Naturvårdsavtalen tidsbegränsatettger
skydd medan frivilliga åtaganden avtal beroendeärrent utan av
markägarens vilja och möjligheter ekonomiskavstå frånatt
kompensation för de kostnader skyddet innebär. bör i dettaDetsom
sammanhang framhållas andra åtgärder inom direktskogsbruket änatt
skydd förnödvändiga nå bevarandemålen, skapaär att t.ex.
spridningskorridorer, lämna död och döende ved etc.

Vid reservatsbildning markägaren antingen för intrång, dvsersätts ett
skogsägaren kvarstår markägare, eller för köp fastigheten.som av
Skall fårskogen lämnas till fri utveckling, dvs inget skogsbruk
bedrivas, skillnaden mellan intrångsersättning förvärvskostnadochär
normalt vilket10-15% till övrigt nyttjandeägarens rättmotsvarar t.ex.
jakt, fiske Vid förvärv överförs fastigheten naturvårdsfondentilletc.
och naturvårdsverket blir markägare. Biotopskyddenstaten genom

intrång och ersättningsbeloppets storlek beräknasersätts som
virkesvärdet.

Vid såväl biotopskydd betalarersättning för reservatsbildningsom
hela beloppet vid tillfälle. Ersättningar vidstaten ett statens



SOU 1998:95 27

markåtkomst belagd med realisationsvinstskatt.är Bland annat av
denna anledning det inte ovanligt markägare vidär förvärvatt större
eller intrångsersättningar önskar genomföra markbyte. Ett annat
viktigt skäl naturligtvis skogsägarenär önskar fortsätta bedrivaatt
skogsbruk. Sökandet efter ersättningsmark for markbyte innebär att
säkerställandet objekt kan ganska långdragenettav vara en process.

Ersättningsnivåerna for naturvârdsavtal varierar alltifrånstort, en
symbolisk till kostnad mellan 5000-10000 kronorsumma upp en per
ha. i dessa fallAven markägaren vid det tillfälle då avtaletersätts
skrivs.

Beträffande det framtida anslaget för och biotopskydd detreservat är
idag endast möjligt bild de kommande åren.att Itrege en av
regeringens ekonomiska vårproposition prop. l997/98zl50 aviseras
höjda budgetramar för skydd skogsmark för de kommande åren.treav
Detta möjlighet för Naturvårdsverket förstärka skyddet medattger
totalt milj185 kr under kommande treårsperiod. Höjda forramar
Näringsdepartementet anslagen till biotopskyddgör ochatt
naturvârdsavtal rådgivning till skogsägare också kan höjas medsamt
totalt 99 milj kr för de kommande åren. regeringensltre
skogspolitiska proposition prop. 1997/98:158 framgår deatt
ytterligare medel tillförs Näringsdepartementet kommer 65 miljsom
kr kunna användas för biotopskydd och naturvârdsavtal.att Nedan ges

översikt anslagsnivåerna för innevarandeöver år deen samt tre
kommande åren. höjdaDe budgetramarna aviserats isom
vårpropositionen för de kommande åren har i nedanstående tabelltre
fördelats jämnt mellan åren 1999-2001. inte möjligtDet iär att
skrivande stund bedöma nivån de medel kan tillföras frånsom
EU:s LIFE-fond för innevarandeän nästkommande år.samtmer
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Översikt3: biotopskyddTabell medel för ochöver reservat
milj kr.

År Reservat Biotopskydd Totala medel för
områdesskyddoch

naturvårds-
avtal

särskilt tillägg 2801998 190 20 45 25+ +
från LIFE-fondEU:s

från LIFE-fond 3451999 253 45 EU:s 47+
från LIFE-fond 3300+2000 253 7 EUzs 47+
från LIFE-fond 300+2001 253 EUzs 47+

Certifiering.4.2

certifiering skogsbruk varit underUnder de åren harsenaste av
diskussion. innebär intygarintensiv Certifiering någon attatt

tvåskogsbruket bedrivs i enlighet med viss standard. Idag ären
införas iprincipiellt olika standarder system vägtyper attav

skskogsbruket nämligen: standarder för miljöledning,
miljöledningssystem och nivåstandarder.

medMiljöledningssystemen reglerar företagens arbetasätt att
kravnivåermiljöfrågor strukturerat saknar egentligasättett men

sina miljömål ochförutom lagefterlevnad. självaFöretagen sätterren
mål.försöker sedan med hjälp miljöledningssystemet nå dessaattav

produktmärkning.miljöledningssystem används inte grund förEtt som
Standardization ochInternational Organisation forISO 14001

exempeland Audit Scheme påEMAS Eco Management är
medstandardiserade miljöledningssystem flera företag arbetarsom nu

införa.att

nivåstandard ställer förväg, krav.En specifika, i överenskomna De
kravnationella lagarna grunden ofta standardensnormaltutgör ärmen

Eftersomhögre. standarden innehåller specifika kravnivåer denutgör
ofta grund för produktmärkning medel föroch blir så sätt etten
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kommunikation med marknaden. Exempel nivåstandard denär
FSC-standard Forest Stewardship Council företrädare försom
ekonomiska- sociala- och miljöintressen tagit fram. Andra aktuella
nivåstandarder de underär utveckling hos fleraärsom
skogsägareföreningar, ofta kopplade till sk skogsbruksplaner.gröna
Formellt har miljöledningssystem och nivåstandarder intesett något
med varandra i praktiken kan de kompletteragöra varandra.att men

miljöledningssystemEtt kan användas stöd för företagenett attsom
uppfylla miljökraven i nivåstandarden. Flera företag arbetar idag med

införa både miljöledningssystem ochatt nivåstandard. Självaett en
certifieringarna utförs ackrediterade certifierare vilkaav agerar som en
oberoende tredje frivilligaDen certifieringen kunnapart. attavses
användas för marknads- och omvärldskommunikation antingen via
produktmärkning eller sätt.annat

certifieringEn helt och hållet frivilligtär åtagande markägaren.ett av
bådeInom den svenska F SC-standarden och de nivåstandarder ärsom

under utveckling i skogsägareföreningarna återfinns, förutom övriga
skogsbruksriktlinjer, vissa delar bevarande och återskapandeom av
skogsmark för naturvärden. FSC-standarden att:anger

Olikåldriga naturskogar, nyckelbiotoper och impediment undantas0
andra åtgärder skötsel påkalladän för bevaraär och främjaattsom
biotopens naturliga biologiska mångfald.
Förutom detta ska minst 5% den produktiva skogsmarksarealenav

för bevarande ochavsättas återskapande naturvärden. dessaIav
får5% de olikåldriga naturskogarna och nyckelbiotoperna räknas

in.

Samtliga skogsbolag har redan miljöledningssystemstora ellerett är
införa det. Huvuddelenväg bolagen haratt valt ISO 14001.av

Bolagen har också sitt skogsbruk enligt den svenskaanpassat FSC-
standarden. Majoriteten bolagen har också beslutat sig för ävenattav
FSC-certifiera sitt skogsbruk. Ett antal enskilda markägare samt
medelstora markägare har också beslutat FSC-certifiera sittatt
markinnehav under paraplyorganisation, sk gruppcertifiering.en
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införabeslutathar attskogsägareföreningarSamtliga
förEMAS. Inomeller14001enligt ISOmiljöledningssystem ramen

upprättaföreningarnakommer attmiljöledningssystemet
avtaltecknaerbjuds attmedlemmarna ettnivåstandarder omsom

deavtaldekallavaltharskogsägareföreningar attfölja. Några som
Andracertifiering.förmarkägarnamedtecknar en

ellermiljöavtalföri nulägetdetkallarskogsägareföreningar
sistnämndadekommerEventuelltmotsvarande.

formiljöavtaldessakallaframtideniskogsägareföreningarna enatt
deallagåför långtskulle föra attmarkägarna. Detcertifiering av

utveckling. Ettunderellerupprättadenivåstandarder ärsom nu
Beträffandeskogsägarnas.Södranivåstandardexempel på är

standardgäller i Södrasåterskapande att:ochbevarande

förkriteriernauppfyllerbiotoperochnyckelbiotoper1 som0
skriftligamedenlighetutföras iskötselfårbiotopskydd

Skogsvårdsstyrelsen.medsamrådanvisningar efter
orördlämnasskogsmarksarealenproduktivadenMinst 5% av0

denfrämjaförbehövsdeåtgärder attandraundantas äneller som
mångfalden.biologiska

olikamellanskiljakanåterskapandeochbevarandeforNivåerna
nivåstandarder.skogsägareföreningars

lnommarkägaren.åtagandefrivilligtinnebärCertifieringen ett av
forområdenfrivilligtmarkägarencertifieringenför avsätterramen

svårområdendessa ärOmfattningenrestaurering.ochbevarande av
ifortfarandecertifieringen ärberoendefrämstuppskatta attatt

markinnehavFSC-certifieratarealenIjuni 1998inledningsfasen. var
mindreha000cirka 96skogsmarkproduktivmilj hacirka 3,7 varav

Skogsägareföreningarnasgruppcertifierats.markägare
fördetkallavaltharsig attcertifieringsprocesser, manvare

imiljöavtal, ärtecknandeellermarkägarencertifiering avav
Inomuppstartsfasen.ihuvudsakstund iskrivande en

omfattande 100miljöavtaltecknatsemellertidskogsägareförening har
i formidagcertifieringarnavaduppskattningha.000 En geravgrov

inomha000cirka 185 avsättsområdesskyddfrivilligt är ramenattav
tidigare ärSom nämntsmilj ha.3,75%FSC-certifieringenför av
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skogsägareforeningarnas certifieringsarbeten i uppstarten men
överslagsmässigt kan cirkasägas 5000 ha bordeatt kunna betraktas

frivilligt områdesskydd inomsom för miljöavtal ellerramen
certifiering. Under hösten l998 kommer certifieringsarbetena på
respektive skogsägareförening öka väsentligt.att

bedömningEn den framtida potentialen för certifieringenav svårär att
Det berorgöra. hur många markägare intresseradeärsom av en

certifiering vilket i sin beroendeär hurtur standarderna uppfattas
markägarna. En viktig aspektav hurär även marknadenannan och

andra intressenter uppfattar det certifierade skogsbruket. Genom att ny
kunskap och information fortlöpande kommer fram samt att
förutsättningar fortlöpande ändras, kommer standarderna reviderasatt
för dessa förutsättningar.att möta Hur ofta standardernanya kommer

revideras går inteatt i nulägetavgöraatt femte år tordevartmen vara
rimligt. Genom standarderna reviderasatt i framtiden det ocksågör att
bedömningen omfattningen försvåras ytterligare.av

För ändåatt göra uppskattning möjligöver utvecklingen grov fören
certifieringen kan det intesägas orealistisktatt är inom tvåatt anta att
år borde cirka 8 milj ha produktiv skogsmark kunna FSC-vara
certifierad. Denna skattning grundar sig uttalanden från flera bolag

bedömningsamt arealen mark ien att gruppcertiñering bordeav
kunna dubbleras inom två år. Detta skulle i sådana fall cirkagenerera
400 000 ha frivilligt avstående inom för FSC-certifieringen.ramen
Beträffande skogsägareföreningarnas certifieringsarbeten har två
föreningar formulerat mål för den framtida omfattningen. Södra anger

måletatt halvaär medlemsarealenatt dvs 870 000 ha ska vara
certifierad på fem år. Mellanskog målet miljöavtalatt äranger att
motsvarande 40% medlemsarealen dvs 600 000 ha skaav ca vara
tecknade år 2002. Det sannoliktär motsvarandeatt mål kommeräven

utvecklas for deatt andra skogsägareföreningarna med början under
hösten 1998.

Sammanfattningsvis kan det konstateras brett genomslag föratt ett en
miljöcertifiering det svenska skogsbruket kommer medföraav att att
betydande arealer skog skyddas från skogsbruk. Förhoppningsvis
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bevarandesynpunktdenavsättningenfrivilligadenocksåfångar ur
skogen.värdefullamest

Planering4.3

inventeringarOmfattande4.3.1

naturvårdför ärfördelaändamålsenligt kunnaFör resurserettatt
analysmedmarkinnehavetöverblickha över avangelägetdet enatt en

dennaled iSomskyddsvärda. ettområden ärvilka som
nyckelbiotopsinventeringengenomförsinformationsuppbyggnad nu

NBINyckelbiotopinventeringen ärSumpskogsinventeringen. enoch
högamedskogsområdennaturvärdesinventeringnationell av

därskogsområdenbegreppNyckelbiotopnaturvärden. är ett avsersom
Skogsstyrelsenrödlistadefinnaförväntaskan arter.ellerfinnerman

nyckelbiotoperinventerauppdragregeringens attfick 1993
hektar.miljoner12omfattandemarkerprivatskogsbrukets ca

FörinnehavsittpånyckelbiotoperStorskogsbruket inventerar egen
skamarkprivatskogsbruketsInventeringen varakostnad. av

bortrebolagsskogsbruket är1998. Förvid utgångengenomförd enav
fleraår 2003tillklarskainventeringen satt menför närgräns vara

SkogsstyrelsensEnligtdess.innanlångtklarabolag kommer att vara
funna närnyckelbiotoper0008060 000kommerbedömning st vara-

skulledettavisarBedömningenavslutade. attinventeringarna är
skogsmarksarealen.produktivaden1%knapptkunna utgöra av

1990/91påbörjadesochrikethelatäckerSumpskogsinventeringen av
inventeringen ärmedMåletNaturvårdsverket.medsamarbeteiSVO

landetsFörskogsbrukskonsamtförunderlag ettutgöraatt
markägare,förbeslutsunderlagskaffaSyftetsumpskogar. är ettatt

Såvälsumpskog.iåtgärderplaneradeinförmyndigheter m
databasiregistrerasproduktionsvärdenskogliganaturvärden ensom

1Klass ärnaturvärdesklasser.olikai fyraindelassumpskogarnaoch
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de marker med högsta naturvärdena och här återfinns också många
nyckelbiotoper.

Under hösten 1998 kommer resultatet sumpskogsinventeringen attav
sammanställas för i januariatt 1999. Skogsstyrelsensrapporteras
bedömning i nuläget inventeringenär omfattar cirkaatt miljl hektar

5-10 % bedöms hamna i klass Arealgränserna förvarav
inventeringen för södraär Sverige ha,2 mellersta Sverige ha3-4 och

Sverige 4-5 ha. Detta anledningen tillnorra attuppges vara
sumpskogsinventeringens totala arealskattning inte korrelerar med
Riksskogstaxeringens skattning vilken omfattar 3,4 milj ha.ca

4.3.2 Skogsbruksplanläggning
Efter beslut riksdagen år 1983 infördes i skogsvårdslagen kravav ett

det varje brukningsenhetatt skall finnas skogsbruksplan meden
riktlinjer för skogens skötsel på enheten. Syftet med bestämmelsen var

stimulera till aktivtatt skogsbruk.ett 1990 års skogspolitiskamer
kommitté föreslog kravet skogsbruksplanatt skulle kvarstå imen
form redovisning skogstillståndet. Regeringenav valdeen av
emellertid föreslå kravetatt skogsbruksplanatt skulle slopas helt
vilket blev riksdagensäven beslut. Regeringens motiv behovetattvar

skogsbruksplan allmänt erkäntär sedan längeav ochen dennaatt
uppfattning så befästär några tvingande krav inteatt bör ställas.
Skogsstyrelsen dock dagens situation inteattmenar är
tillfredsställande. Produktionen skogsbruksplaner har minskatav
kraftigt och ungefär hälften alla privata skogsägare har ingenav
aktuell skogsbruksplan. Detta situationär harävenen som
uppmärksammats flera andra organisationer och i de skogligaav
diskussionerna går det urskilja ökat intresseatt förett
skogsbruksplaner.

Både bolagsskogsbruket och privatskogsbruket arbetar mednu
omfattande skogliga planeringsarbeten. Bolagen skupprättar
ekologiska landskapsplaner där sammanhängande områdenstora, om
cirka 5 000 25 000 hektar betraktas ekologiska enheter inomsom-
vilka många olika miljöer återfinns. Flera skogsägareföreningar
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medlemmar skerbjuda sinaarbetar idag med grönaatt
Skogsägarnaskogsbruksplaner. SödraFör t ex

finnasskallövergripande målet det år 2002det grönaär att senast
870.000 ha.skogsbruksplaner halva medlemsarealenöver

beslutsunderlag i denmarkägarensskogsbruksplanenDen ärgröna
varje avdelningPlanen utformas så förframtida skogsskötseln. att

visaromloppstidlångsiktigt skötselmålföreslås enett som
delas iMålenproduktion eller miljö.inriktningen för avdelningen -

fyra klasser:

Generell hänsynProduktion med PG,
Kombinerade mål K,

SkötselkrävandeNaturvård NS
Naturvård Orört NO.

bör/kanskogsbeståndentill markägaren hurMålklasserna rådär om
kommeravdelningarnautvecklas långsiktigt. Majoriteten attav

eller kommerfall klassningen blir NS NOklassas de K,PG. 1som
tillandra skälmotivet. finnsnaturvärdena oftast Det ävenatt envara

kulturmiljöer,tillkan hänsynklassning PG. Detän varaannan
ellerestetiska värdenrekreationsområden, landskapsvård,fornminnen,

andra nyttigheter.

Även skogsbruksplaner. DeSkogsvårdsorganisationen lanserar gröna
skogsägareföreningarnasinriktningeni medöverensstämmer stort

använderbenämningenanvänder SVO inte Kplaner. Dock utangröna
Skogsstyrelsens-Förstärkt naturhänsyn. 1istället ProduktionsmålPF

målklassadeerfarenheterför planernariktlinjer de gröna att avanges
principerstudier ochlandskapsekologiskaskogsbruksplaner och ger

olikadestöd för 80-10-10praktiskt och teoretisktidag brettett av
10% PFskogsmarksarealen fördelas på 80% PG,dvsmålklasserna

fastigheten kanenskildaRådgivningsnivån för denoch 10% NO+NS.
samladerespektive 90-5-5. Denfå variera mellan 70-15-15

emellertid nå 80-10-10.landskapsavsnitt börrådgivningen inom ett ca
nyckelbiotopernaturvärden ochhögavidareSkogsstyrelsen attanger

Även regeringensieller NS.alltid bör klassas NOsom
inriktningdenna1997/98:145 bejakasmiljöpropositionen prop.
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de planerna. Inriktningengröna på fördelningen mellan olika
målsättningsklasser har emellertid ifrågasatts flera Bådeparter.av av
de klasserna med naturvård mål bordeatt utgörasom menar som en
högre andel och de de borde lägre andel.att utgörasom menar en

Flertalet markägareföreträdare och skogsvårdsorganisationen uttrycker
positiv de skogsbruksplanernagröna funktionellten syn ettsom

instrument för naturvård fastighetsnivå. Planerna utgöra ettanses
bra underlag för markägarens avvägningar mellan produktion och
miljö. konsekventEn skogsbruksplanläggning enligt denna modell
kommer sannolikt ha betydande värde för den biologiskaatt ett
mångfalden hänsynen kan koncentreras tillatt de delargenom av
fastigheten där naturvårdsnyttan blir l regeringensstörst.
skogspolitiska proposition prop. 1997/982158 betonas värdet av
skogsbruksplaner. Den situation beskrevs i inledningen dettasom av
avsnitt, med avtagande skogsbruksplanläggning, motiverar enligt
regeringen krav någon form redovisningatt skogstillståndetav av
införs. Därför föreslås från och med januari1 1999 införsatt kravett

för varje brukningsenhet skall det finnasatt aktuell redovisningen
hur skogen och vilka och kulturmiljövärdenutsom natur-anger ser

har registrerats för brukningsenheten. Regeringen eller densom
myndighet regeringen bestämmer får meddela närmaresom
föreskrifter vad redovisningen skall innehålla, vadom om som avses
med aktuell redovisning och undantag från kraveten om
redovisning. Riksdagen fatta beslut efter valet.väntas

4.4 Naturvårdsavtal.

Naturvårdsavtal förhållandevisär instrumentett inytt omnämnssom
förarbetena till 1993 års skogspolitiska beslut. Avtalen kan ettses som
komplement till främst biotopskydd och generellnaturreservat,
naturhänsyn. Naturvårdsavtalen grundar sig inte några speciella
författningsbestämmelser avtal ingås mellanär två, i princip,utan som
likställda biologiskaAv skäl tecknas avtalenparter. normalt på 50 år

möjlighet finns för kortare avtalstider.ävenmen
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tecknatSkogsvårdsstyrelsernaHittills har, i första hand, viastaten
avtalen med markägaren och avtalen inte gällandeär gentemot ny

markägaretecknats mellanmarkägare. finns fall där avtalDet även
naturvårdsavtal skrivsideell de flestaoch förening. Ipart, tannan ex

förbinder sig underrätta dendock fastighetsägaren i fall attatt vart
1997/98:90avtalets existens. regeringens propositionIägarennye om

ändring itill miljöbalken föreslås emellertidFöljdlagstiftning en
tecknarkommunjordabalken kap innebär eller3§ att statomsom

nyttjanderätt.avtaletnaturvårdsavtal med markägaren vara enanses
naturvårdsavtalet gällandemöjlighet tillDetta göra motatt nyger en

avtalmöjlighet gäller endast för demarkägare. Denna somnya
januariikraftträdande från och med ltecknas efter den lagensnya

1999.

omfattandenaturvårdsavtal tecknatstill slutet 1997 hade 299Fram av
hektar förhektar. medelareal 6,2areal 861 Dettal ger enen

bereddvarje naturvårdsavtal. Skogsägaren bör att acceptera envara
denfrån väsentligt understiger värdetersättning staten avsom

innebär.fastigheten avtaletinskränkning i nyttjandet somav
erkänsla tillstimulans ochErsättningen bör betraktas som en

hittillsdeskogsägaren för den naturvårdsinsats han/hon Förgör.
ersättninghar genomsnitttecknade naturvårdsavtalen i en

cirka kr hektar betalatsmotsvarande 6300 ut.per

antaletmed varierarEnligt Skogsstyrelsens statistik till och 1997
itill 52 denaturvårdsavtal landet, från noll i läntecknade över ett upp

intressetanledningar tilllän där flest avtal tecknats. detvå En attav
varit i vissa länför naturvårdsavtal har lågupprätta attatt uppges vara

Medgällandei nuvarande lagstiftning inteavtalen ägare.är mot ny
naturvårdsavtalen fården föreslagna förändringen att

ochfrånfor avtalen ökanyttjanderättsstatus torde intresset stat
bedömning i vilkenemellertid någonkommun. svårtDet är göraatt av

sådanaomfattning antalet avtal kan komma öka. Ingaatt prognoser
Naturvårdsavtal instrumenthar hittills gjorts Skogsstyrelsen. är ettav

andrasåväl markägare, Skogsvårdsorganisationenbejakas somavsom
övrigavarför de komplement till detintressenter brautgör ett

isäkerställandearbetet. möjligheter börInstrumentets större
utsträckning medvetandegöras för kommunerna.även
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4.5 Stärkt samarbete och informationsutbyte.
förutsättningEn för optimalt kunna användaatt naturvårdsanslagen är
kunskapen de naturvårdsintressantaatt områdena god. Källorom är

till denna kunskap markägarna,är Skogsvårdsstyrelserna,
länsstyrelserna, kommunerna, den ideella naturvärden fl. Forrnernam
för utbyte information mellan dessa varierar landet.parter Påav över
vissa håll har fortlöpande utbyteett information innefattandeman av

årliga samrådsmöten. På andra håll fungerara inte
informationsutbytet lika tillfredsställande. syfteI förbättraatt
möjligheterna till optimal naturvårdsplaneringen det viktären storav

informationsutbytet mellanatt olika det regionala planetparter
underlättas.
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virkesförsörjningenpåverkasHur av

skogsskyddutökatett

5.kapitelSammanfattning av
skogsskydd,ökatföljdtillvirkesförsörjningen ettEffekterna av0

Utifrånsvårbedömd.inland,Norrlands ärisågverkenforfrämst
blireffektensålokaliseratskydd attutökatantagande ettett om
förkonsekvenseruteslutaintedetgårmöjliga attstörsta
detSamtidigttid. ärbegränsadunderlokaltvirkesforsörjningen en

bestämmerfaktorerantalfinnsdet ettviktigt somattnoteraatt
detvarför ärlönsamhetinlandssågverkensförförutsättningarna

påverkan.faktorsenskildurskiljasvårt att en

belysauppgiftfått i atthar jagutredningsuppdragetforInom ramen
regionaladenförskogsmarkskyddökateffekterna ett avav

inland.Norrlandsisågverksindustrinforfrämstvirkesförsörjningen,
mångfacetteradocksådenangelägen ärfrågeställningen ärLikväl som

mellanberoendeömsesidigtfinnskomplex. Det ettoch
beroendeSkogsbruket ärinlandssågverken. avochinlandsskogsbruket

sågverkenochsågtimmerköparebetalningsstark avdet finns avatt en
delförkanskogsbruk avfinns endet svaraett somatt

faktorermängdemellertidfinns somDetråvaruförsörjningen. en
Blandinland.Norrlandsisågarnaförnäringsverksamhetenpåverkar

tillgångkonjunkturläget,allmännadetkanfaktorer nämnasdessa
ochtransportkostnaderinfrastruktur,kvaliteter,ochsortiment
Enmarknadtillnärhetvirke,konkurrens mm.transportstöd, om
detillkopplingenocksåsammanhanget ärsak iviktigmycket

liksomSågverken,pappersindustrierna.ochkustbaserade massa-
massavedsinkunna avsättaberoendeinlandet, attiskogsbruket är av

denvid kustenpappersindustrinochdagslägetflis. I äroch massa-
påverkaskustindustrinFörsortiment.dessaviktigaste mottagaren av
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intresset köpa massaved och flisatt naturligtvis starkt prisnivånav av
inlandsvirket. Det ocksåär angeläget att notera att

Fastighetsverkets avverkade timmervolymer i utsträckningstor
levereras till inlandssågarna och därmed viktigutgör leveranskälla ien
området. Det finns således flera faktorer påverkar situationen forsom
de inlandsbaserade sågverken varför det svårt urskiljaär enskildatt en
företeelses påverkan näringsverksamheten. Inom för detramen

FJÃLLMlSTRA,forskningsprogrammetnystartade finansierat denav
miljöstrategiska forskningsstiftelsen, det planeratär att
konsekvensberäkningar denna karaktär kommer genomföras.av att
Resultatet dessa beräkningar blir dock tillgängliga först tidigastav om
två år.

I region 1 omfattande Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands
län landskapet Jämtland fannssamt enligt sågverksinventeringen Såg
95 Inst för virkeslära, SLU 9l sågverk med produktionst överen

m3.1000 Sågarnas fördelning mellan olika ägarekategorier samt
produktion framgår tabellav

Tabell 4: sågverkAntal i respektive ägarkategori produktionsamt
för region

Köpsågverk Skogsbolags- Skogsägare- Summa
sågverk föreningssâg-

verk
Antal 7251 14 5 70 91

m3Prod. 5000
m31000

Produktion 1889 1686 378 3953
m3 "1000 47,8 42,7 9,6 100,0

Andel prod %av

Av tidsskäl har det varit möjligt allt för långtgåendegöraatt
beräkningar för ändå belysa påverkanatt virkesförsörjningenmen
till följd ökat skogsskydd har jagett nedan genomförtav en
konsekvensberäkning utgår från följande frågeställning. Vilkensom är
den situationsämsta kan uppstå för virkesförsörjningen tillsom
sågverken i Norrlands inland till följd ytterligare skogsmarkattav
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fallcase- sämstaworstsknaturvärden Dennaföravsätts
underlagföljandebyggerberäkning

SammanställningVirkesmätningsrådets rapportVirkesförbrukning:
skogsprodukter inomproduktionochvirkesfärbrukningtotal avöver

1997;landet,hela majfor1region samt
frånstatistikOfficiellvirkesförråd:ochSkogsmarksarealer

Skogsstyrelsenjuni 1998;
Miljövårdsberedningensområden:skyddsvärdaArealer utgörsom

1997:97.kostnader SOUochskogsmark, behovSkyddbetänkande, av

totaladenVirkesmätningsrådet att1992-1996periodenUnder anger
medeltal harii region 1sågverkenforårvirkesförbrukningen per

im3fub. geografiskasittvirke hardettamilj 99% ursprungvarit 7,8 av
regionen.aktuelladen

sittförbedömningsunderlaganvänderMiljövårdsbereditiitgen som
för1997Andersson, attAngelstamforskarrapportbetänkande en

forskarrapportenskogar. ISverigesförskyddsbehoveturskiljasöka
värdenbiologiskainnehållasikt bedömskortarealerframgår som

olikafördelatuppfyllnadmiljömåletsförbetydelseavgörandeav
fjällnära,normalt:huvudzonervegetationszoner. Femskogliga anges

Mednemoral.ochboreonemoralboreal,sydligtboreal,nordligt
ochVästerbottenssammanhangi dettaborealnordligt avseszon

forskarnabedömerborealanordligtdenlän. FörNorrbottens zonen
högautveckla,framtid kaneller inomhar, näraha000215att en

börarealerför dessamålsättningenvilketvärdenbiologiska gör att
dessaskullemålsättningsklasserförnaturvård. Inom systemetvara
4.3.2avsnittseoch NSNOi klassområden sorteras

ha000dessa 215frånutgåsräkneexempletSkogsbruksplanering. l att
endastfördeladdockarealavverkning. Dennaför ärtillgängligablir

länen.nordligastede två

forskarrapportensmellanområdengeografiskafåjämförligasyfteI att
virkesförbrukningenuppgivnaVirkesmätningsrådetocharealuppgift

sammanhang,i dettaantagande. Den,följanderegion 1för görs
Västernorrlands länförtillkommerarealennaturvårdsintressanta som

denha 3,3%120 000bedömsJämtlandlandskapetoch avvara
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produktiva skogsmarksarealen enligt Miljövårdsberedningens
bedömningsunderlag. För beräkningen detta total areal förger en
region 1 335 000 ha inte blir tillgänglig för avverkning.om som

Den produktiva skogsmarksarealen för region 1 uppskattas till 10,3
milj ha. regionenFör det totala virkesförrådetär färska träd 985 milj
m3sk. Årlig m3sk.tillväxt i virkesförrådet skattas tillavsatt 30,0 milj
Bruttoavverkningen i regionen för tiden 1992-1996 i genomsnittvar

m3sk22,0 milj vilket årligen avverkas cirka 73% tillväxten.attger av
m3skDetta årlig ökning det totala virkesförrådet med 8 miljger en av

färska träd.

Den, i detta sammanhang, intressanta naturvårdsarealen torde i
huvudsak återfinnas i äldre skog. Den idag tillgängliga arealen av
skogar 100 årär i regionöver l 3,1 milj ha.är Den årligasom
inväxningen i åldern 101 år och uppåt skattas till 57 000 ha för
regionen. Om i detta exempel utgår från hela naturvårdsarealenatt
335 fördelas000 ha skogar från 101 årär och uppåt och allsom
denna mark på relativt kort tidavsätts 1-2 år skulle det motsvara
10,8% den totala arealen skogsmark i de aktuella åldersklasserna.av
Det tillgängliga virkesförrådet minskar också med motsvarande

Kvarvarande areal förprocentssats. avverkning efter avsättning för
naturvärden 335 000 ha således 2,8 milj ha i klassernaär 101 år och
uppåt. På dessa 2,8 milj ha bedöms virkesförrådet 110-190vara
m3sk/ha m3skvilket totalt 308-532 milj med total årlig tillväxtger en

m3sk m3fub.på 8,7 milj 7,0 milj

Som tidigare sågverkensnämnts virkesförbrukningär i region 1 7,8
m3fub.milj Detta vid handen all virkesfångst för sågverkenattger om

allokeras till klasserna 101 år och äldre all skogsmarksamt om som
ska skyddas fördelas klasser skulle den årliga avverkningensamma
för sågverkens behov enskilt år överstiga, den förett avverkning
tillgängliga, tillväxten med cirka 10%. Till detta kommer den
virkesfångst behövs för andra industrigrenar såsom ochsom pappers-
massaindustrin. Tilläggas skall dock inväxningen i aktuell ålderatt är
57 ha varje000 år. Denna areal i sin tillväxt cirkaturgenererar en om

m3sk177 000 i den aktuella åldersklassen. På cirka år har arealensex
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fulloför naturvårdsändamål i exemplet till ersattsavsatts av nysom
mark i de aktuella åldersklasserna.

flera fall.räkneexempel visar situationDetta är extremsom uren
från och mycketExemplet utgår marken i klass NO NS avsättsatt

kort tid år. själva verket sker avsättningarna utsträcktl-2 I över en
ochtidsperiod. exemplet hela region medväsentligt längre 1I tas

inlandsstudier skullealltså inte endast inlandet. specifikaFör mer
aktuellaområdet och datainsamlingen behöva till detavgränsas

naturvårdsändamål kanområdet. areal intressant förDen ärsom
har jag valt användanaturligtvis diskuteras i exemplet attmen

medmiljövårdsberedningens uppgifter mark bör avsättasom som
arealer tordenaturvärden målsättning klass NO och NS. Dessasom
arealer intekunna såväl högre lägre. Märk väl dessaattvara som

biotopskyddnödvändigtvis behöver skyddas med ellerreservat utan
former naturvårdande insatser Räkneexempletandraäven av avses.

tillgängligvisar emellertid andelen mark idag föräratt om som
förskogsbruk naturvärden det för virkesförsörjningenavsätts mest

tillväxten.kan virkesbehovet enskilda år överstigasättetogynnsamma
i de aktuellasituation kompenseras inväxningenDenna genom

åldersklasserna

ökad avsättning tillgår sålunda inte helt uteslutaDet att att en
få begränsad tid förnaturvärden skulle kunna konsekvenser under en

virkesförsörjningen lokalt. Samtidigt skall ihåg detkomma attman
finns antal andra förhållanden bestämmerett stort som
förutsättningarna för inlandssågverkens lönsamhet. detDessutom är

beroende vilka geografisktviktigt inse arealer avsättsatt att som
för virkesförsörjningen.blir konsekvenserna eller mindre storamer

koncentreras till områden redanOm avsättningarna ettavsom nu,
infrastruktur inteeller skäl transportavstånd, är-annat t etc,ex

avverkning minskas helt naturligt den negativa påverkanintressant för
krävs såledesvirkesförsörjningen. fullständig analysFör göraatt en

identifierasområdena för naturvårdsändamåldet aktuellaatt
industrisjämförs med respektivegeografiskt och

virkesfångstområden.
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Förslag.

Sammanfattning kapitelav
Bevarande naturskogar, nyckelbiotoper och andra skogstyperav
med högt innehåll hotade väsentligarter utgör målsättningav en
för utvecklingen ekologiskt hållbartmot ett samhälle. Det finns
därför för alla involveradeett såväl skogsnäringenansvar parter,

de allmänna intressena, och kommun,som stat verka föratt att
inga sådana skogar avverkas på grund det saknas medel.attav
Överläggningarna har genomgående förts i konstruktiv ochen
positiv anda. Ingen har ifrågasatt behovpart ökat skyddett av

och biotopskydd.reservat Man hargenom sig villiga tillsagt vara
bidraga med lösningaratt i situation just inte harstatenen om nu

möjlighet finansiera det säkerställandebehovatt föreligger.som
Samtidigt har betonat finansiellastatens förr ellerman ansvar
senare.
När det gäller möjligheterna skjuta betalningatt upp reservatav
finns det modeller. Den förstatre modellen skulle innebära att

och markägarenstaten gör avsiktsförklaringen gemensam som
innebär markägaren bereddatt är inte avverka sådana skogaratt

planeras bliatt även justreservat intesom kan betalastatenom nu
ersättning. Staten å sin sida förbinder sig verka för skogenatt att
får skydd fortså möjligt.ett De två andra modellerna innebärsom

definitivt ställningstagandeett skydd frånmer sida.statensom
Det fallet, vilket torde kräva riksdagens tillstånd,ena är en ren
skuldebrevsmodell med ersättning plus Detränta. andra fallet,
innebär betalaratt staten ersättning motsvarandeen en
räntekostnad för given tidsperiod varefteren parterna tar upp en
förnyad dialog angående skyddet. Av dessa modeller förordartre
jag i första handatt fårstaten till stånd avsiktsförklaringar med
markägare. För biotopskydden föreslås ingen särskild modell
eftersom beloppen relativtär små.sett
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forts.Sammanfattning
föreslåsskogsskyddetförstärkafinansiellt att statenFör att0

skogsskyddsstiftelserregionalatillkomstenstimulerar somav
Vidarenaturvårdsavtal med markägare.skrivaverkar attgenom

fastigheten.följadessa avtal kanlagändring såföreslås ävenatten
säkerställandetförlånaförmöjligheterOlika attstaten pengarupp0

skulletotaltdettadock konstateraskanredovisas. Det settatt
säkerställandearbetet.betydande fördyringinnebära aven

den sk.medelfålyckats EUframgångsriktmycketSverige har ur0
förnationella medlendeförstärkningLIFE-fonden avsom

inför denLlFE-foitdenskydd.säkerställande och överses nu
Sverige i dettaviktperioden och dettredje störstaär attav

medarbetefonden för vårt lbetydelsenför framsammanhang av
användaformotiven vårtutvecklar sätt2000Natura attsamt

skyddanvändas för vårtmedel kanNågra andra EUmedlen. som
hittats.har inteskogav

samband medirealisationsvinstbeskattning CförReglerna0
då dessanaturvårdsändamål börformark överförsäljning sesav
pekas påVidare åmarkåtkomsten.och försenarförsvårarfördyrar,

iskyddetforskatteområdetmöjligheter inomandra att avgynna
hartillsnyckelbiotoperförskatteavdragbl.a.skog, staten

ersättning.möjlighet att ge
föreslåsbolagsmarkreservatsbildningunderlätta attsyfteI att0

såjordförvärvslagenråden till överallmänna attde ses
förvärvamarkägarkategorifor dennamöjligheterna att

kompensationsmark ökar.
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6.1 Inledning
Mitt uppdrag har i allt väsentligt varit föreslå hur skall klaraatt staten

situation då behovet skyddad skog överstiger tillgångenen av
ekonomiska medel för kunna ersättning. dettaatt l kapitel redovisasge
de överväganden och förslag jag efter överläggningar medsom
skogsnäringen och andra aktörer genomförbara.anser vara

Ett tillräckligt skydd skog för kunna bevara den biologiskaattav
mångfalden, särskilt de återstående naturskogarna, är en
utomordentligt angelägen och viktig uppgift. Detta också mycketär en
bred och väl förankrad uppfattning hos allmänheten. De återstående
naturskogarna ekosystemutgör kommer många hundra åratt tasom

återskapa. Om detatt överhuvudtaget möjligt, vilketär många
naturvårdsbiologiska forskare hävdar det inte är.att

Bevarande den biologiska mångfalden grundläggandeutgörav en
dimension i miljömålet i definitionen ekologisk hållbarhet. Ettav
bevarande naturskogar och andra skogstyper med innehållav ett stort

hotade kan därför med allarter rättav sägas mycketutgöra en
väsentlig målsättning för utvecklingen ekologiskt hållbartmot ett
Sverige.

skogsdebatten,I såväl den allmänna den politiska, framförs oftasom
naturskogar och andraatt från bevarandesynpunkt värdefulla

skogstyper avverkas i eller mindre omfattning. harJagstormer
försökt fram kvantitativtatt underlagett beskrivermer som
dagssituationen vilket dock inte helt enkelt.är Den systematiskamest
undersökningen har gjorts Naturvårdsverket och Skogsstyrelsenav
inom för dessas regeringsuppdrag följa effekternaramen att upp
den biologiska mångfalden den skogspolitiken, det sk. SMILEav nya
projektet. Undersökningen baseras enkätförfrågningar kändaom
avverkningar under perioden 1994-1996 med dokumenterad
förekomst rödlistade 482 sådana avverkningararter. rapporteradesav

vilka 166 SVS registrerade nyckelbiotoper. deav Av inkomnavar av
enkätsvaren framgår 45% avverkningarnaatt har haft kraftig ochav
bestående effekt på de rödlistade De redovisade resultatenarterna. i
denna undersökning visar helt klart situation heltären som
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detbakgrund rörinte minstbevarandesynpunkt,oacceptabel mot avur
självadrarUtredningenuppgifter.inrapporteradeenbartsig om
högrelokaleravverkade avsevärtantaletfaktiska ärdetslutsatsen att

482.än

medel förbrist påvadsammanhangi dettacentrala frågan ärDen
värdefullanaturvårdssyrtpunktförbetyderersättning att ur

entydigtingetSMlLE-rapportenavverkas.skogsområden svarger
delvisorsakerolikaantalsigdetuppenbart rör ett somommen

från SMILE-barainteintryck,allmäntvarandra. Ettöverlappar mer
myndighetersåvälallakunskap hosbrist parter,är attrapporten,

iorsakerAndraorsak. nämnsviktigmarkägare utgör somensom
gällerdetmarkägarenhos närointressekanrapporten vara

avverkning.tryckhårtellernaturvårdshänsyn ett

biotopskyddsåvälförersättningmedel förBrist naturreservat som
framstår inteorsakviktigmednaturligtvis ocksåfinns menensom

kravensig eftersomiintressantviktigaste. Dettaden ärsom
naturskogaravverkningsstopptidsbegränsatmoratorium, dvs ett av

bedömningrimligdebatten. En ärframförs ioftanyckelbiotoper,och
ochkändaobjektenverkningsfullt då är statenendastsådant ärettatt

rimligenkanmoratoriurnskyddet.ersättning för Ettkan betalainte
kunskap.hejda bristeninte

medvetenhetenharårende allraunderbedömningMin senasteär att
vilketmarkägarkategorierhos allaproblematikenväsentligtökat om

överhuvudtaget intepolicybolagsskogsbruketsbekräftasbl.a. attav
Ökadeinnebär denSamtidigtnyckelbiotoper.ochnaturskogaravverka

dvsöka,kommerersättningskravtrycket attkunskapen att
myndigheternameddelagradi allt högremarkägare kommer om

intemarker. Omsinaskogsobjektvärdefulla statenförekomsten av
risköverhängandefinns attdettainte kandå mot enuppsvara

klararolika skäl inte attmarkägareavverkas hosobjekten avsom av
ersättning.vänta

förenligintekonsekvenserutveckling ärnaturligtvisDetta är varsen
hållbarförmålenellermålenmiljöpolitiskadevarkenmed

därförföreslår jagbakgrunddenna attsamhällsutveckling. Mot
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följande påstående skall vägledande för alla aktörer, såvälvara
skogsnäring de allmänna intressena, och kommun.som stat

"Ingen naturskog eller nyckelbiotop skall påavverkas grund attav
det saknas mede "

Avsikten med sådant påståendeett det måsteär att förettvara ansvar
alla samlas kringparter ochatt tillsammans försöka finnaatt lösningar
så så inte sker.att

Överläggningarnas6.2 karaktär.

Jag har under våren träffat företrädare för olika markägarkategorier för
överläggningar. Utgångspunkterna for överläggningar har från min
sida varit:

finnsDet bred enighet skyddet0 skog behöveratten ökaom av
areellt. Hur mycket kan diskuteras det inteär primär frågamen en
för överläggningarna.

delEn detta skydd måste ske med stöd0 naturvårdslagen,av dvsav
och biotopskydd,reservat vilket därmed innebär krav

ersättning till markägaren.
-

Brytpunkten för då ersättning skall utgå0 då allmänintressetär for
skydd är vadstörre kanän skäligt inrymmassom attanses vara
inom för äganderätten.ramen
Markägaren, kategori, har0 oavsett till ersättningrätt då denna
punkt dennaVar punkt ligger någonstans för olikapasseras.
markägarkategorier inte någonär primär fråga för denna
utredning. heller ersättningens storlek.

Utifrån dessa utgångspunkter har jag diskuterat med olika
markägarkategorier hur klara situation då behoveten ettav
ersättningsberättigat skydd överskrider tillgången på medel för
ersättning. Mina utgångspunkter har varit det i grunden inteatt sigrör

likviditetsproblem frånett sidaom detstatens utan att ärmera en
budgetfråga. Det innebär obalansen mellan behovatt och medel finns i

kortare tidsperspektiv,ett till 10 år, tillräckligtöversettupp men en
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ocksåharfinnas.medel Därutövertidsperiod kommerlång att
förstärkningfinansiellåstadkommahurförts kringdiskussioner en

hurfrågorandrafinns rörstatliga medelde samtutöver somsom nu
skyddet denhurunderlättaskansäkerställandeprocessensåväl avsom

stärkas.kanskogenmångfalden ibiologiska

positivÖverläggningarna ochkonstruktivförts igenomgåendehar en
skogskyddökatbehovifrågasattharanda. Ingen attett genompart av

uppfattningardet olikafinnsbiotopskydd.och Däremot omreservat
omfattandetillmöjligheternaochdetta behovhur ärstort

gradhögskogsmarken iSverige därsödrareservatsbildning inom t.ex.
mindreharochmarkägareantalfördelad ettär ett stort som var en

medvillig bidrasigocksåharmarkinnehav. Man attsagt vara
möjlighetinte harjustsituation attilösningar staten nuen om

harSamtidigtföreligger.säkerställandebehovdetfinansiera mansom
ellerreservatsskyddet förrförfinansiellabetonat senare.statens ansvar
förförstärkningenföreslagna reservatregeringenDen resurseravav

ochpositivtuppfattatsharvårpropositionenbiotopskydd i 1998och
rörandeambitionerdet gällermarkeringviktig när statenssom en

skyddet.

markägarenbetonas detsammanhangi detta ärmåsteDet att som
möjlig. Detuppgörelseformvilkenavgörytterst varaman anserav

karaktärolikahar fåttöverläggningarnadärför i sakensligger natur att
detbolagsskogsbruket harmarkägarkategori. Förberoende t.ex.

fördetmedanträffa markägarnamöjligtvarit t.ex.att
överläggamöjligtendast varitnaturliga skälprivatskogsbruket attav

företrädare.med olika
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6.3 Ekonomi

6.3.1 Uppskjuten betalning for reservat.

möjligheternaDå finna alternativa former för ersättningatt till
markägare diskuteras det angelägetär urskilja de olikaatt
markägarekategoriernas skilda förutsättningar. För privatskogsbruket

ofta möjligheternaär planerade avverkningar frånatt styra ettom
område till begränsade för bolagsskogsbruketett annat änmer
beroende på det väsentligt mindre markinnehavet. Dessutom är
likviditetsproblematiken ofta uttalad för enskild privatmer en
markägare for bolagsskogsbruketän eller andra markägare. Enstörre

viktig aspekt i detta sammanhang markägarens miljöpolicy.ärannan
Bolagsskogsbruket och flera andra markägare har idagstörre policyen

innebär naturskogar, nyckelbiotoper elleratt andra värdefullasom
skogsområden skall bli inte avverkas.reservatsom

enlighetl med de diskussioner jag fört med företrädare försom
skogsnäringen finns det modeller för träffa överenskommelsetre att

avstå från avverkning inomatt särskilt värdefulla skogsområdenom
under begränsad tid till har möjlighet lämna ersättning förstatenen att
intrång i pågående markanvändning, dvs den frågeställning som
angivits i uppdraget till denna utredning.

Inledningsvis kan det påpeka devärt problematt ärvara som
förknippade med förpliktar sig till betalaatt ersättningstaten vidatt ett

Äventillfälle. uppdragsskrivningen i sig indikerar dennasenare om
möjlighet torde det sannolikt krävas riksdagens beslut i varje enskilt
fall sådan form överenskommelse träffas. Möjligen skulleom en av
det möjligt riksdagen fattar beslut någon formattvara om av ram
inom vilken berörd myndighet tillstånd fatta dennaatt typges av
överenskommelser. Detta har jag dock inte närmare.utrett

Den första modellen avsiktsförklaringutgör mellan gm.statenen
Naturvårdsverket och markägare. förklaringDenna skulle innebäraen

markägaren inteatt avverka sådana skogar där naturvärden,attavser
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ochnaturvårdsverket,medi samrådlänsstyrelsernagenom
skyddasskalldemarkägaren överensär att genomom

kanomedelbartmedel intei bristreservatsbildning även statenom
förersättningförsida verkaå sinersättning. Statenbetala attattavser

Skulleverkställs.möjligtsådana skogar såskyddet snart nysomav
omprioriteringinnebärainformation göratt staten aven

omedelbart underrättas.berörda markägarenskall denskyddsobjekten
for dennamarkägarentrovärdighet hos typFör att avge

år Dennamaximalt 5-10tidsramavsiktsförklaring bör anges.omen
möjlig tecknajag det,avsiktsförklaring skulle, atttyp varasersomav

medlinjeligger ipolicydemmarkägare. Förmed större vars
avsiktsförklaringen innebära änförklaringen skulle press, omen

for realiseringmöjligt arbetasnabbtsåmoralisk, staten att ensom
skyddet.av

mellanfor avtalfasta formerandra modellernatvåDe utgör mer
för debetalningarsenareläggningmarkägarna och staten avom

Generellt kanharolika modellerFlerainrättade övervägts.reservaten.
positiva tillmarkägarekategorierflertalet är attsägas att nya

innebärtill.naturvårdsarbetet kommer Detförkompletterande former
skatill markägareförespråkar ersättningnaturligtvis inte attatt man

itillämpasmöjligen kanmodelldetsenareläggas ärattutan somen
fortfarandeskaNormalfalletmedelsbrist råder.undantagsfall då vara

dröjsmål.till markägarenersättning betalas utanatt

och markägarenöverenskommelse mellanModell 2 attär statenen
företrädesvis 10 år.inom viss tid,till markägarenersättning betalas en

ochavtalsskrivningenköpeskillingen bestäms vidframtidaDen
foruppskrivninggenomförd värdering medsiggrundar gängseen

värderingen bestämsutgångspunkt fråntillväxten. Med ränta somen
variantöverenskommet Enmellan ärbetalas sätt. attparternaettut

betalas.köpeskillingenmedfaller i sambandräntebetalningen attut
undersker periodiseratränteutbetalningenvariantEn är attannan
ställervid markägarenModellen kan liknasårligen.avtalstiden attt ex

skuldebrev till staten.ut ett

avtal med innebördenModell 3 attutgörs typ nyenavav en annan
inommarkägaren ochområde mellanaktuelltdialog statentasettom
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viss överenskommen tid. Denna förnyade dialog skulle kunnaen
i ersättning betalas avtal enligt modellutmynna att 2ut, ett ovan

tecknas eller tidpunkt för förnyad dialog överenskoms.att Dettaen ny
förfarande kan i utsträckning liknas vid de reservatsoptionerstor som
Miljövârdsberedningen angivit tänkbara i sitt betänkande.som

deAv två sistnämnda modellerna kan sägas att
markägarerepresentanterna i huvudsak förordar modell Den skulle

säkerhet för markägaren viss ersättning kommerattge en atten
betalas inom viss tidsperiod. Säkerheten och kunskapenen om en
framtida ersättning har framförts något mycket viktigt. finnsDetsom
emellertid de markägarekategorier framför modell 3ävenattsom
borde kunna intressant för markägaren. Man flerattvara menar
instrument finns tillgängliga desto möjligheter hittastörresom att ett

bra lösning för alla parter.en

Som nämndes inledningsvis kan inte enkelt tecknastaten sättett
avtal med markägare enligt modell 2 skuldebrev. bordeDäremot det
inte några hinder för ingå avtal enligt modell 3staten attvara om

betalas årligen ochräntan har möjlighet brytaut att staten atten
avtalet medel skulle saknas För detta åtagande.ävenom

harJag gjort försök åskådliggöra de ekonomiskaett att
konsekvenserna modell l och De drygt 148 000 ha idag ärav som
aktualiserade för reservatsbildning Fördelar sig totalt 3635
fastigheter avsnittse 3.4. Låt företrädarna försäga 10% dessaatt av
fastigheter intresserade ställa skuldebrevär denna tillatt ut typav av

så skulle det sig drygt 360 avtalstaten röra motsvarande arealom en
cirka ha.15 000 Med intrångs- eller förvärvsvärde 20 000ett

kronor ha och 5% skulle den årligaränta räntekostnaden bli 15per
milj kr och för 10 års period milj150 kr vilket kan jämföras meden
300 milj kr vilket skulle kostnaden för direkt förvärv.vara

Av ovanstående framstår det tämligen självklart modellattsom
avsiktsförklaring, den bästa bakgrund deär allmänna medlensmot av
användning. harJag också erfarit denna modell inte ointressantäratt

markägaresynpunkt å sin sida kunde tydligarestaten göra ettur om
åtagande vad gäller för skyddet och inom vilken tidsram.ersättaatt En
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tillregeringenfråntydligt mandatföljasutfastelse börsådan ettav
formdennaslutaSkogsstyrelsenochNaturvårdsverket att av

överenskommelser.

sistademmodell och jag utväg2 3 storaVad gäller omensomser
direktmöjlighetharoch intebevarandevärden står spel attstaten ge

dessamerkostnadnaturligtvis denersättning. Orsakenfull är som
vidhögreblir kostnaden 50% änexempletinnebär.modeller I ovan

tankemedbra totaltnaturligtvis inteersättning vilketdirekt är sett
reservatsanslaget.trycket redanhur hårt är

biotopskydd.forErsättning6.3.2

förersättningenavsnitt 3.5redovisats se utgörtidigareSom
framstårdetbelopplågarelativt såbiotopskydd attsett sompass

uppskjutendirekt formanvända någonmeningsfulltmindre att av
behovettäckaräcka förmedlen intede statligaSkullebetalning. att

möjlighetgenomförbarteknisktavsnitt 6.3.5jag ivisar setten
kompenseratillfälligtgällerskatteområdet detinom när att

kanfull ersättningtillsmarkägaren ges.

försannolikt akutareobjekt änmindreför mångaSituationen är
fördelningenvidDärför måstereservatsobjekt.blivandemånga av

sistnämndadebiotopskyddochmellanmedel naturreservat
särskilt.uppmärksammas

förstärkning.Finansiell6.3.3

förstärkningfinansiellföroch formerolika idéerdiskuteratharJag
konstateradetkanmarkägarkategorier. Förstolika värtmed attvara

iväcktutredningsdirektivetpunkt idennajust mest engagemangatt
tillfällen fåttantalvidskogssektorn. harutanför Jagomvärlden, dvs ett

till.gå Detskulle kunnahur detta ärför mig olika idéerpresenterat
utgångspunktMinvarit intresse.stiftelseformenframförallt avsom

detinvolverad förskallnågotvarit atthar dock sättatt staten vara
intejag kanuttryckt,Annorlundasammanhang.utredas i dettaskall se
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några hinder för olika aktörer utanför den statliga sektorn redanatt nu
etablera insamlingsstiftelse för skydd skog.t.ex. en av

Det min uppfattning finansiell förstärkningär för skyddetatt en av
skog, de 300 miljonerutöver f.o.m. 1999,avsättastatensom avser
innebär ganska årliga belopp skall kunna utbetalas för skyddatt stora
för det skall meningsfullt etablera särskilt verksamhet.att attvara en
Min bedömning det borde sig 50-100 miljonerär årröraatt om per

antingen samlas eller kapitalavkastning. Skall dettautgörsom
samlas årligen det mycket beloppär skulle krävaett stort som
betydande marknadsforingsinsatser. Fördelen med en
insamlingsverksamhet dock det intresseradeär att ger personer
möjligheter bidra till ökat skydd vilket har positivt värde iatt ett ett
sig. Sponsring har också kommit fram i detta sammanhang. harJag
inte genomfört några undersökningar rörande detta min allmännamen
bedömning foretagssponsring med allär säkerhet kan värdefulltettge
bidrag. fråganDen kan dock vilket inflytandeärsom man resa

skall ha val skyddsobjekt. inteDet säkertär attsponsorn av
svåråtkomliga naturskogsobjekt bedöms de intressanta.mestvara

det gällerNär möjligheterna ihopsamla tillräckligt kapitalatt ett stort
kan årlig avkastning kan jag konstatera de företrädareattsom ge en

för näringen jag diskuterat med inte har visat intresse sätterutan man
hellre sina i form naturvårdsinsatser sitt egetpengar av
markinnehav. Detta utesluter naturligtvis inte andra aktörer skulleatt
kunna intressanta det gäller kapitaluppbyggnaden,när t.ex.vara
banker och försäkringsbolag. Jag har dock tidsbrist inte dettautrettav

kanDet dock konstaterasnärmare. det skulle behövasatt ett
betydande kapital for kunna tillräcklig årligatt generera en
avkastning.

Ytterligare viktigt aspekt hur eventuellt ytterligare medel skallären
användas. kan tänkaMan sig enbart fond vilken de statligaen ur
myndigheterna hämtar medel för ersättningar. Min bedömning är att

sådan fond har begränsad attraktionskraft det gäller sponsringnären
bidrag.och
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skyddet,gällerdetaktörfonden också närvariant ärEn är att enannan
skötsel. sådanEnochförvärvobjektsurval,gällerdetdvs aktiva när

det endaiblandochandra länder utgörfinns i mångaverksamhet
normaltdockländerdessabevarande. lgäller äralternativet detnär

tillfredsställandeföroch kanmarkägareviktigsjälvstaten svaraen
råder iförhållande längredettamark. Eftersomskydd sin egen

parallell till detdirektbliaktörocksåfondskulleSverige är ensomen
ersättning. sådanEnbetalarsäkerställandearbetet därnormala utstaten

ändamålsenligintemeningenligt minskulle dockkonstruktion vara
förstadetskyddssynpunkt. För äreffektivaoch den mest ur

länsstyrelserna,detkonstrueradsålagstiftningen är staten,att genom
ellerreservatsbildning,beslutfattar genomomsom

biotopskydd. ärAnsvarsgränsernaskogsvårdsorganisationen om
uppfattningminenligtskulleaktörYtterligarefall.tydliga i dessa en

myndigheterochstiftelsendiskussion mellanleda tillkunna omen
skall hamyndigheternaskall skyddas. Omvilka objekt ensammasom

blirendaststiftelsemervärdetbedömningminsin rollkvar är att enav
jagvilketstatskassanförstärkningfinansiellför anseratt avsvara en

bidragsgivare.eventuellaattraktionskraft hosganska lågha en

stimuleraskullejagovanstående harUtifrån övervägt statenatt
finansielltförskogsskyddsstiftelserregionalaetableringen attav

tecknauppgift skulleStiftelsernasskogsskyddet. attförstärka vara
till år,50skulleAvtalstidenmarkägare.mednaturvårdsavtal vara upp

tid.kortare Enavtal förtecknamöjlighetskall finnasdvs det atten
innebär dendet förstafördelar.flera Förskulle hakonstruktionsådan

skallskogsåväl dennärhet tillkonstruktionenregionala somen
sålundabedömerbidragsgivare. Jagoch attmarkägareskyddas, en

centralattraktionskraftväsentligt änharregional stiftelse större enen
och företagbidragsgivareenskildasåvälfångastiftelse och kan upp

medskall arbetastiftelsernaGenomkommuner. attsom
mycketmarkägarsynpunktnaturvårdsavtal, en uranses varasom

detmedkollisionereventuellaocksåminimerasskyddsform,attraktiv
skyddsarbetet.ordinarie

inte hardevaritnaturvårdsavtalen harmedproblemet atttidigareDet
rörandepropositionregeringensfastigheten.till Ibundnavarit
avtalenmeddettalösesmiljöbalkentill attföljdlagstiftningen
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jämställs med nyttjanderätt. Samtidigt begränsas avtalen tillen att
omfatta en skriftlig överenskommelse med eller kommunstaten en
angående naturvärden inom visst område naturvårdsavtal,ett dvs de
lagändringar genomförs medger inte stiftelse får tecknaattsom nu en
avtal binds till fastigheten. Detta skulle innebära det tidigaresom att
problemet kring naturvårdsavtal skulle leva kvar då de regionala
stiftelserna tecknar sådana avtal. Eftersom avtalade nyttjanderätter

följer fastigheten i övrigt inte begränsade tillär och kommunsom stat
borde den föreslagna lagändringen ijordabalken förändras tillnu att

generell giltighet.ges en

En möjlighet kan stiftelsen tecknar avtal medattannan ettvara
markägaren och utbetalar ersättning. Till detta avtal skulle sedan
bifogas hängavtal med därett markägaren förklarar sigstaten vara
nöjd med den ersättning han fått från stiftelsen. Härigenom blir det
sistnämnda avtalet det formella dokumentet binds till fastigheten.som

Naturvårdsavtalen har i detta sammanhang också fördelstoren genom
de skapar rådrum för säkerställandearbetet,att dvs området har ett

skydd så länge avtalet räcker och därefter finns det möjlighet för
för skydd.staten ersättaatt ett permanent

Genom ersättningen för naturvårdsavtalatt väsentligt lägre förär än
och biotopskydd bedömer jagreservat minst 4-5 arealatt störreggr.

kan detta, tillfälliga, skydd.än De regionala stiftelserna skulleges om
därmed påtagligt avlasta säkerställande- och biotopsskyddsanslagen.

Det naturligtvis viktigt stiftelsernaär har god kompetens ochatt en
samverkan med övriganära regionala aktörer grund för sittsom

arbete. Företrädare for länsstyrelsen, skogsvårdsstyrelsen,
markägarintressen, kommuner och regionalt verksamma
miljöorganisationer bör därför ingå i den beredande och rådgivande
processen.

Jag har tidsskäl inte haft möjlighet förankra detta förslagattav mot
den regionala nivån det önskvärd och kansätt därför intesom vore

berett förslag hur depresentera regionala stiftelsernaett skallnoga
uppstå respektive hur skall stimulera dess tillkomst. harstaten Jag
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uppfattningminochlandetolikaförutsättningarerfarit överutatt ser
långtsåskogsskyddsstiftelsernaregionalaetableringen deär att av

gällervadbådeförhållandenrådandetillanpassadskallmöjligt vara
styrelsensverksamhetsområdenstiftelsernasavgränsningen somav

helalikadocksyfte bör överStiftelsernassammansättning. vara
finnsdetsammanhang etti dettalandet. kan värt attDet att noteravara
uppgiftnaturvårdstiftelserregionalaetableradeantal redan vars

kunnadessa börnaturvårdsförvaltning. Jaghitintills har varit attanser
föreslagnadeocksåverksamhet tillsinbygga attut nusomagera

skogsskyddsstiftelserna.

tillkomststiftelsernasför ärstimuleringenstatligadenföreslårJag att
kapitalet förinsamladematchar detengångsinsatsatt staten ensom

kronor.miljonertak, 10till visstskogsskydd med 50% t.ex.enupp
stiftelsernasskulleengångsinsatsenstatligaför denVillkoren attvara

skyddavtal förämnade tillmedlenpreciserarstadgar äratt avnoga
skog.

medel.upplåningMöjligheter till6.3.4 av

tillgodose detförbedömningenMiljövårdsberedningen attattgör
ha000cirka 250omfattandebörkortsiktiga skyddsbehovet reservat

ha inrättas.omfattande cirka 25 000biotopskyddsområdensamt
länsstyrelsernasfrånutgångspunktmed samtBeredningen attanger

till 3,9kostnaden förbedömsskattningarSkogsstyrelsens reservaten
milj kr.biotopskydden 800-900miljarder kr samt

vilkenberoendestarktområdesskyddetförKostnaderna typär avav
exempel kanomfattas. Somskogsmark nämnas attsom

hektarreservatsskyddkostnaden förNaturvårdsverket att peruppger
sumpskogar 34och förkri genomsnitt 7400urskogarför fjällnära är

områdesskyddet påfördelningenberoendekr.600 Detta gör att av
intervall.brettvariera inomtotalkostnadenkanolika skogstyper ett
beloppetuppgivnalänsstyrelsernadock detMin bedömning är att av

förslagi sinautgår ifrånmiljövårdsberedningen är ensom
reservatsskyddgenomföraförkostnadernaunderskattning ettatt avav

omfattningen.föreslagnaden
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Inom för utredningen har det framtidaövervägtsramen om
områdesskyddet skulle kunna säkerställas relativt kort tid via
upplåning medel. Bakgrunden till denna tanke kommer från deav
genomförda överläggningarna. Nedanstående beskrivning ettav
möjligt låneförfarande utgår från medelsbehov på miljarder5 kr förett

och biotopskydd. Dettareservat något högreär än
Miljövårdsberedningens bedömning 4,7 miljarder4,8 valdärmen-
för enkelt och överskådligt bildatt möjligtettge en av
tillvägagångssätt.

Naturvårdsobligationer.6.3.4.1

Räntebärande obligationslån industri- ochupptas stat,av
handelsföretag, bostadslåneinstitut fl. Kännetecknande är attm man
vänder sig till alla vill teckna vid emissionen. På lånet utges ettsom
antal likalydande skuldebrev obligationer kan olikasom avse
belopp. Räntan betalas vanligen hel- eller halvårsvis och normaltär
något högre inlåningsräntan i bank.än Räntenivån med hänsynsätts
till det allmänna ränteläget, lånets löptid, säkerheter, låntagarens
kreditvärdighet Räntesatsen måste väljas så obligationernaetc. att
efterfrågas för emissionen ska kunna genomföras. Statens ochatt
många andra obligationer noterade Stockholms fondbörs.är

En möjlighet framförts under utredningstiden skulleär att statensom
emittera naturvårdsobligationer för finansiera skogsskyddet.att
Nedanstående räkneexempel åskådliggör denna möjlighet. Antag att
obligationer motsvarande miljardl kr emitteras år under periodenper
1998 2002, dvs totalt miljarder5 kr, med vardera löptid fem år.en-
Antag vidare utlåningsräntan 5%. Räntekostnaderatt är samt
återbetalningarnas Fördelning tiden framgår figur nedan.över 2av



SOU 1998:9558

1500 obligationslân

1000

j vfê:tagit500 , ,, räntekostnad
ig aVLT ,O

.500 r r

återbetalning
-1000

-1500
20072003 2004 2005 20061998 1999 2000 2001 2002

år

på upplåning kostnader för2: Exempel ochFigur
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återbetalningar blir enligtform ochTotala utbetalningar i räntaav
milj kr. den månexemplet under perioden 6 250 l pengar som

omedelbartbetalning för köpta obligationer intekommer som
tagits hänsyn tillområdesskydd kan förräntas har inteanvänds för utan

i räkneexempel.detta

fullbordasRäkneexemplet med naturvårdsobligationer attgenomnu
tidigarefram tillåskådliggöra kostnadsbilden för åren år 2007. Som

naturvårdsobligationerna 6 250totala kostnaden fördennämnts är
LIFE-fondmilj Följande vidare antagande Medlen från EU:skr. görs:

milj kr.dvsoch 1999 45blir för åren 2000 och 2001 åren 1998som
medel för perioden 1998-den totala tillgängligaDetta gör att summan

dåfram till år 4 845milj kr. finansiera 20072001 1 405 Kvar ärär att
fördelas jämnt på åren 2002milj kr. denna kvarståendeOm summa -

skogsskyddet behövadet årliga anslaget för2007 skulle totala vara
cirka milj kr.810

skulle kunnanaturvårdsobligationlösning där emitterarEn staten en
kräverobligationsemissioni den rådande situationen. Enövervägas
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riksdagsbeslut. finnsDet emellertid antal aspekter måste iett tassom
beaktande. förhållandevisDet lånebelopp det fråganstora ärsom om

det sannolikagör att måste vändaär sig till institutionellaatt man
placerare. Vid bedömningen hur intressant obligation forärav en en
placerare kreditvärdighet,övervägs likviditet och räntenivå.a
Beträffande kreditvärdigheten borde det inte något problemvara
eftersom står låntagare. Med likviditetstaten möjlighetensom avses

obligationen tillatt andrahandsmarknadavyttra innan den haren
förfallit. Bedömningen huruvida naturvårdsobligation skulleom en
kunna få andrahandsmarknad svårstor är göra.en att
Andrahandsmarknaden naturligtvis ocksåär starkt beroende av
obligationens Intresset för obligationenränta. ökar med räntenivån.
Frågan vilken nivåär måste ligga förräntan intressantatt vara
Med i detta övervägande bör naturvårdsobligation skulleattvara en

relativt annorlunda i förhållande till andra obligationervara
marknaden. Placerare måste sannolikt ha särskilda skäl innan de
placerar i denna specialobligation. inteDettyp osannoliktärav att
marknaden ställer sig tveksam med följd måste höjas förräntanatt att
locka långivare. Detta kan i sin få till följd räntekostnaderna blirtur att
högre för obligationslån för motsvarande lånän iett Riksgälden.t ex
Det å andra sidan inteär helt otänkbart placerare väljer dennaatt
obligation miljö- eller etiska skäl. Obligationen skulle också kunnaav
attrahera de särskilt intresseradeär naturvårdsarbetetstöttaattsom av

substantiellt samtidigt detett sätt penningplacering.är Hursom en
naturvårdsobligation skulle marknaden behövertasen emot av

emellertid utredas närmare.

Beträffande emitterar naturvårdsobligationen torde detvem som vara
klart det inte aktuellt föratt är Naturvårdsverket ellert ex
Skogsstyrelsen för emission och administration.att harDeansvara
inte den infrastruktur personella krävs för dennasamt resurser som
hantering, krävs upparbetade rutiner till Värdepapperscentralent ex
VPC. Detta det naturligagör Riksgäldskontoretatt skulleär att

for emission och administration.ansvara
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Lån Riksgälden.6.3.4.2 i

finansieralån föroch förvaltarRiksgäldskontoret RGK atttar upp
beslutarutgifter riksdagenbudget och andraiunderskott statens som

kunderoch andramyndighetermöjlighet förerbjuder attKontoretom.
kunderna ska erbjudasutlåningMålet för RGKslån. är attuppta en

kontoretsavspeglarräntesättningenfinansieringeffektiv attgenom
obligationsmarknaden. Förochpenning-upplåningskostnad

Materielverkframförallt Försvaretsdetverksamhetsåret 1997 var
blandstudiestödsnämnden CSNCentralaochFMV som

hardelCSNsFörsitt låneengagemang.ökatmyndigheterna
miljarder60miljarder till drygtl997med knappt 10upplåningen ökat

enskilt låntagaren.därmed denkr. CSN störsteär

svenskaikan skebeslutad låneram,regeringeninomUpplåning, av
kortfristiga Avistalånlån.eller långfristigalånavistalån,kronor som

mellanvarierakortfristiga lån kanförLöptidentillsvidare.löper en
år.överstigerlångfristiga lånLöptiden förmånad och år. ettett

ochKortfristigaupptagande.vid lånetslängd bestämsLöptidens
amorteringsplanenligtantingenlångfristiga lån amorteras somen

förfallodagenhelhet påi sinellerfastställs då lånet tas upp
delvisellerheltharLåntagarenslutamorteringsdagen. rätt att

i dettaförtid.långfristiga lån i Detochkortfristigaamortera som
långfristigaförsta handtorde idet intressantasammanhang är vara

lån.

lån 5möjligt tillvägagångssättåskådliggöra att ettFör antasettatt
löptidRiksgälden. Länetsimed 5%krmiljarder ränta upptasen
löptidLänetsräntebindningstid år.10medår40antas envara

ochanläggningarfastigheter,tilllöptiderna för lånmedkorrelerar
utomordentligt svårtnaturligtvisfast egendom. Detandra ärtyper av

dettaoch längre.år Iräntenivån l0bedömningnågongöraatt omav
underräntenivån denemellertidförutsättsräkneexempel sammavara

förstade fem årenamortering medhar raklöptid. Länethela lånets en
3milj kr. Figuramortering 143årligvilketamorteringsfria enger

amorteringar.räntekostnader ochutvecklingen förnedan visar
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Figur 3: påExempel utveckling räntekostnader ochav
lånamorteringar för i Riksgälden.ett

6.3.4.3 Valet lånemodeller.mellan eventuella

situationI där behovet medel överstiger tillgången bordeen av en
lånekonstruktion kunna Vare sig väljer tecknaövervägas. attman
skuldebrev med markägare, emittera naturvårdsobligationer eller

lån i Riksgälden de alla varianteruppta är finnsDettema.samma
för och nackdelar med alla varianter. I avvägningen mellan
naturvårdsobligationer eller lån i Riksgälden förefaller den sistnämnda

flexibel och ändamålsenlig. lån i Riksgäldenmest Ett kan övervara
läggastiden det praktiskasätt naturvårdsarbetetettupp som passar

dvs upplånings- och amorteringsplan kan såsättett attanpassas
blir tillgängliga på jämnare vad fallet skulleett sätt änpengar vara

naturvårdsobligationermed då ofta blir tillgängliga klumpvis.pengar
En Fördel i förhållande till naturvårdsobligationer ärannan att
administrationskostnaderna lånet blir betydligt lägre. idealaDenrunt
situationen naturligtvis medelär tillgängliga via statsbudgetenatt görs
eller via andra källor jag har här visat låneförfarandeatt ett ärmen
möjligt.
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harmoniserarmedelviktigt tillgångenmycketförövrigtDet är att
föradministrativapersonella ochtillgångenmed resurser

tillgängliga medlendehöjningväsentligsäkerställandearbetet. En av
personellautöka debehovföranleder även attett resurserna.av

skattereduktioner.Möjligheter till6.3.5

tillmöjlighetenframkommit tankardialogerna harde fördal om
underlättaför markägareskattereduktioner sätt attettsom

medel understigertillgången påi situation därnaturvårdsarbetet en
första hand harmöjlighet i övervägts är ettbehovet. attDen omsom

medlentillgängligaoch demarkinnehavbiotopskydd inrättas ett
skatteavdragskulletillräckligainteaktuella tidpunktenvid den är ett

tills desstidenför överbryggamöjligtkunnaför markägaren attvara
utifrån denUtgångspunkten börtillgängliga.medel blir attatt vara

uppgifter tillSkogsstyrelsen överförakangenomförda värderingen
det inteutformadesåUppgifterna skaskattemyndigheten. attvara

skattemyndigheten.förbetungande arbeteadministrativtföranleder ett
utgångspunkt frånmedskattereduktion yrkasVidare kan då en

medväljasmåsteskattereduktionenförområdets värde. Procentsatsen
faktorer.från antalutgångspunkt ett

har påmarkägarenavkastningskravdetviktig faktorEn är som
räkneexempel:följandeåskådliggöra dettaområdet. För upprättasatt

Områdetmarkinnehav.habiotopskydd omfattar lAntag ettettatt
vilketräkneexempel 5%i dettaKalkylräntanvärderas till kr.40 000 är

kr. Dettaområdet på 2000aktuella ärför detavkastningskravettger
markägaren.förintressantbordeskattereduktionminstaden varasom

ochfulltmarkägarentillgängligamedel finnssedan utersättsNär
finnaförsvinner.skattereduktion Dettatill är sättmöjligheten attett

kunnabordevilketutbetalningsenareläggaförformer att en
administration.viss ytterligaredet kräverävenövervägas om

reduktiontillmöjligheternaskatteområdet harPå övervägtsäven av
skyddsinstitutmed olikai sambandför skogsmarktaxeringsvärdet att
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inrättas. skogsfastighetsEn taxeringsvärde påverkar gåvo-a arvs-,
och stämpelskatt. Denna möjlighet bör i framtiden eftersomövervägas
det på betydande skulle kunna bidraett sätt till möjligheterna för ett
ändamålsenligt naturvårdsarbete. Dessutom har diskuterats att
motsvarande sänkningar taxeringsvärdet skulle kunna förgörasav
frivilliga avståenden. Ett sådant förfarande sannolikt svårareär att
genomföra eftersom markägare kan välja inte längre frivilligtatt
skydda området med omfattande problem medett återbetalning av
skatt följd.som

Det har framförtsäven variantatt möjligheterövervägaatt ären annan
till skattereduktion i samband med inkomstaxering.gängse Idén
kommer ursprungligen från med skattereduktion försystemet
renovering- och tillbyggnad, sk ROT-avdrag. För skogligaom-
sammanhang skulle möjlighet kunna den markägareatten vara som
har nyckelbiotop fastighetent skulle kunna yrkaex en
skattereduktion för denna i deklarationen. Denna möjlighet till
skattereduktion skulle möjligen kunna intressant för markägarenvara
antingen under övergångsperiod till någon form skyddsinstituten av
inrättas ungefär exemplet med biotopskyddet ellersom ovan
tillsvidare. Tekniskt och administrativt föreligger inga hinder för
skattemyndigheterna enkelt kontrollera de uppgivnaatt avdragen
eftersom nyckelbiotopinventeringen finns tillgänglig via dataregister.

Alla dessa insatser beträffande skattereduktioner skulle sannolikt vara
praktiskt möjliga det krävs politiskt beslut. Det finnsettmen
emellertid flera aspekter måste i beaktande där kantassom a

det vissa kannämnas uppfattasatt tveksamt attav som ovan
nämnda redovisasätt samhälleligaöppet kostnader. Kostnaderna

i detta sammanhang minskade skatteintäkter.genereras genom
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fråntill bidragMöjligheter EU.6.3.6

skden LIFE-skogsskyddetfrån tillmöjlighet få bidrag EU ärDen att
genomföraförkostnadernabidraga tillfonden attär attavsettsom

områden.skyddade2000-nätverketHabitatdirektivet Natura avgenom
framgångsriktmycketSverige varittidigare redovisats har närSom

miljHitintills har drygt 120LIFE-fonden.medelgäller att ur
Sverigeshar dock erfaritbeviljats for skogliga Jag attnaturreservat.

inommarkområden, ifrågasättsanvända medlen, dvs köpsätt att av
objekttyperdock den deSituationen ärjui allt högre grad.EU att som

innebärgradi betydandeskyddar inom 2000i Sverige Natura att
inteavkastning kanekonomisksyftar till normalalla aktiviteter som

regler.utgå enligtersättning därmed måstebedrivas och gängseatt

detperioden ochtredjeinför den ärLIFE-fonden över avses nu
dels viktenför framsammanhangvikt Sverige i dettastörsta att av

dels degenomföra 2000,för skall kunna NaturaLIFE-fonden att
arbetatnormalt harbakgrund hurråderförutsättningar mot avsom

inga fondernärvarandefinns forsäkerställande. LIFEmed Utöver
skyddskogligtformanvändas för denandra medel kaneller avsom

deterfarithar inte hellerbehandlas i detta sammanhang. Jag attsom
vadmöjligheterandranågrapågår någon diskussion inom EU om

gäller medel i framtiden.

Regelverket.6.4

skogsnäringenförmed företrädareöverläggningar bedrivitsdel som
flaskhalsardet finnsförsökt urskiljamyndigheter harjagoch även om

Nedanståendesäkerställandearbetet.regelverk försvårari dagens som
områden framförts i överläggningarna.har

Realisationsvinstbeskattning.6.4.1

naturvårdslagenenligtköpeskilling intrångsersättningPå såväl som
statlig inkomstskatt 1947:576.realisationsskatt enligt lagenutgår om
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Realisationsvinsten utgår med 30% vinsten där vinsten förenklat är
skillnaden mellan fastighetsägarens anskaffningskostnad och den
aktuella köpeskillingen/intrångsersättningen. Beträffande statens
markåtkomst Naturvårdsverket,är Vägverket och Banverket de största
aktörerna. Naturvårdsverket för cirka 40% statenssvarar av
markåtkomst.

Främst från företrädare för Naturvårdsverket frånävenmen
markägare, framförs de nuvarande reavinstskattereglerna fördyrar,att
försvårar och försenar markåtkomsten för naturvårdsändamål. skälDe

följande:ärsom anges

Bildande sker med NVL grund. Lagstiftningennaturreservatav som
innehåller tvångsregler för genomförandet. innebärDetta ävenatt om
markåtkomsten normalt sker frivilliga avtal köp ochgenom om
intrångsersättning, finns det alltid visst inslag tvång iett av
bakgrunden.

En fastighetsägare betalar lika mycket i reavinstskatt oberoende av om
försäljningen sker frivilligt marknaden eller tillöppna istaten ett
naturreservatsärende, med visst tvång i förhandlingarna. Mångaett
fastighetsägare ifrågasätter starkt detta förhållande och därförsträvar
efter ekonomiskt kompensera sig föratt reavinstskatten attgenom
kräva motsvarande högre köpeskilling/intrångsersättning.en

Utöver begära högre ersättning/köpeskillingatt försöker delen en
fastighetsägare undgå reavinstskatten kräva kompensation iattgenom
form bytesmark. En del de bytesaffárer Naturvårdsverketav av som
arbeta med initieradeär undvikaägare beskattning.sättett attav som
Naturvårdsverket bytesaffarerna normalt dåliga affäreratt äruppger
för verket tvingas betala dyrt för komma bytesmark. Oftaöverattsom
får marken sedan säljas med förlust eftersom markägaren denattanser
blivande reservatsmarken undervärderad ochär ersättningsmarken är
Övervärderad. Bytesaffarerna tidsödande ochär dåligtettger
ekonomiskt utfall för Sammanfattningsvisstaten. anger
Naturvårdsverket det blir frågaatt bytesaffár elleroavsett om om en
inte, leder reavinstkattereglerna till fastighetsägarna försökeratt pressa
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priset for kompensera skatten vilket utdragna och svåraattupp ger
förhandlingar.

krävai sammanhanget viktigt påpeka skälet tillDet är attatt att
undgåersättningsmark inte enbart berornaturligtvis strävan att

viktig ochreavinstskatt bolagsskogsbruket virkesförsörjningenFör är.
minskningen den tillgängliga virkesvolymen från avyttrad markav
måste kompenseras via ersättningsmark eller rotpostköp. Dessutom är
det ofta värde för markägare och bruka skogmånga ägastort attett
vilket behov ersättningsmark.ettger av

sålundasyfte underlätta reservatsbildningar föreslår jagl attatt
reglerna medför realisationsvinstbeskattning i samband statens
markförvärv över.ses

Jordförvärvslagstiftningen.6.4.2

Jordförvärvslagen, syftar till främja bosättning och1979:230JFL, att
sysselsättning landsbygden, begränsa andelen juridiska personer

Juridiskamarkägare underlätta omarronderingsföretag.samtsom
förvärv lantbruksenhet kräver alltid tillstånd och regleraspersoners av

i JFL.

"Juridiska får lämnas förvärvstillstånd endast Iompersoner
förvärvaren eller kan egendomavstår komma avstå ärantas att som

betydelse för jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering och iav
storlek medeller värde ungefär den egendommotsvarar avsessom
förvärvet, förvärvet redan tillhör2 medför egendomatt som

avseddförvärvaren blir förändamålsenlig, egendomen3 ärmer
särskiltändamål skäljordbruk eller skogsbruk, 4änannat annat

föreligger.

förvärvet huvudsakligen skogsmark och förvärvaren juridiskAvser är
bedriver skogsindustriell verksamhet vilken egendomensiperson som

virkesavkastning behövs, får hinder tillståndförsta stycketutan av
lämnas, egendomen ochbör brukasinte någonägasom av annan
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juridisk redan bedriver skogsitzdustriell verksamhet påperson som
betydelse för sysselsättningen där.orten av

Tillstånd enligt andra stycket får meddelasinte egendomen medom
hänsyn till ortsförhållanden bör och brukas jj/siskägas av en person

bosatt på "är orten.som

Både från Naturvårdsverket och från företrädare för
bolagsskogsbruket framförs de nuvarande reglerna iatt JFL, samt
deras tillämpning, fördyrar och komplicerar inrättande av

eftersom bolagennaturreservat inte har möjlighet förvärvaatt
kompensationsmark i önskad utsträckning. deI allmänna råden till
JFL omfattningen den egendomatt vilken skall avståsanges av

kompensation skall i storlek och värde ungefär densom motsvara
egendom med förvärvet. Begreppen storlek och värdesom äravses
båda avsedda uttryck för produktionsförmågan.att De,ge av
Jordbruksverket utgivna, allmänna råden vidare beträffandeattanger
skogsmark produktionsfönnågan hänsyn till det aktuellautanavses
skogstillståndet. aktuellaDet värdet används därför normalt inte som
kompensationsnorm, särskilt inte då mark med avverkningsmogen
skog byts kalmark eller ungskog.mot

Ett skogsindustriföretag har blivande sinaett naturreservatsom
marker begär vid förhandlingarna normalt ersättning inte bara för
marknadsvärdeminskningen på grund också förreservatet utanav
återanskaffningsvärdet rotpostmarknaden. Eftersom bolagen, enligt
JFL:s tillämpning, har svårigheter fullt skaffa sigatt ut
kompensationsmark för sin förlust virkesförrådet, bolagen attav anser
detta faktiskär förlust bolaget skall ha ekonomisken som
kompensation för, enligt reglerna i Exl ersättning for skada.om annan

I syfte underlätta reservatsbildningaratt bolagsmarken föreslår jag
de allmänna råden tillatt JFL så möjligheten föröver attses

bolagen erhålla kompensationsmark ökar.att Detta kan göras genom
bolagen i utsträckningatt större möjlighet skaffaattges

kompensationsmark till motsvarande värde reservatsmarken.som
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Konsekvensbedömning

samtligadirektiv tillregeringensgällerutredningsdirektivetEnligt
konsekvenser,regionalpolitiska attredovisningkommittéer avom

jämställdhetspolitiska ochredovisaåtaganden ochoffentliga attpröva
konsekvenser.brottsförebyggande

brottsförebyggande ellernågraföreliggerdetkan inteJag attse
förslagen.konsekvenserjämställdhetspolitiska av

inlandssågverkenförkonsekvenserkortvarigaredovisatharJag att
och heltsnabbtmycketgenomförsskyddetuteslutashelt kaninte om

Även dettaupptagningsområden.sågverkensinomhamnar om
medförakunnaskulle dettaorealistisktmycketsigscenario ter

konsekvenser.regionalpolitiska

förutsättningenfrånuppdragmitt statenutgår attEnligt direktivet
minadärför intei framtiden. Jagför skyddet attbetalaatt anseravser

längreåtagandenoffentligaökade överinnebär någraförslag sett en
tidsperiod.
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Bilagor

Bilaga Kommittédirektiv

Dir. 1998:9: Uppdrag förstärkt skydd skogsmark förom av
naturvård

Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 1998.

Sammanfattning uppdragetav

utredareEn tillkallas med uppgift överlägga med berördaatt parter om
förstärkt skydd skogsmark för naturvård.ett Utredaren skallav
överlägga med skogsnäringen möjligheten träffaattom en-

överenskommelse frånavstå avverkning inom särskiltattom
värdefulla skogsområden under begränsad tid till harstatenen
möjlighet lämna ersättning för intrång i pågående markanvändning,att

lägga förslag till former för sådan överenskommelse.en-

Bakgrund

Frågan formerna för och omfattningen det skydd behövsom av som
för skogspolitikens mål bevarandeatt den biologiskaom av
mångfalden skall uppnås har diskuterats sedan den skogspolitikennya
lades fast år 1993. Som led i arbetet med utvärdera denett att nya
skogspolitiken har Miljövårdsberedningen haft regeringens uppdrag

analyseranärmare omfattningen behovet.att Beredningensav
betänkande Skydd skogsmark SOU1997:97 har remissbehandlats.av
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ha000ytterligare 900slutsatsendrar denBeredningen att ca
kortiskyddasbehövernaturvärdensärskilda ettskogsmark med

brukadeden4%drygttidsperspektiv år. Det10-20 motsvar av
borde kunnaha000600bedömerBeredningenskogsmarken. att ca

förinomavsättningarfrivilligade görsskyddas ramensomgenom
skogspolitiken.

ochskyddasha250 000krävs naturreservatDärutöver att somca
naturvårdsavtal.ellerbiotopskyddha i formytterligare 00025 avca

säkerställandeföralternativ föreslås naturreservat,Två av
år. Statensår och 20naturvårdsavtal, 10biotopskydd eller ettett

förmilj kr 20-anslagsnivå +25till årsberäknas 1997kostnader
tillmilj kr 470från 210fördubblingårsalternativet och än camer en

bl.aår,alternativet 10förordar10-årsalternativet. MVBmilj kr för
behöverår väljs20försiktighetsprincipen. Omtill ettmed hänvisning

avverkningsstopp.frivilligtformnågonrådrum skapas avgenom

förstiftelsebildaockså möjlighetendiskuterar attBeredningen att en
inteBeredningen harfinansiell förstärkning. nämnare utrettfrämja en

friståendeskullegrundenförutsättningarna, att vara enansermen
deninstitutioneroffentligaandraeventuelltstiftelse där samtstaten,

bildare.stiftelsensskulleskogsnäringensektorn,privata t.ex. vara

måletförbredfinnsvisar detRemissbehandlingen attacceptansatt en
samstämmighetskogen ochmångfalden ibiologiskabevara den omen

flestaskogsmark. Deskyddbehov ökatföreliggerdet ettatt avav
bedömningeniMiljövårdsberedningenmedmyndigheter instämmer

Föreningentid år.insats kort 10meddet angelägetär storatt en
skyddsbehovtillförslagberedningenspositiv tillSkogsindustrierna är
RiksförbundSkogsägarnasansvarsfördelning.föreslagenoch

åtaganden.frivilliganäringensunderkänner förslaget om
enskildaantalframhålls särskiltSammanfattningsvis ett stortatt

reservatsavsättningarsåvälberörasmarkägare kommer att somav
medelstora000berörs 9Enligt Skogsstyrelsenåtaganden.frivilliga ca
omfattandeförlandet. Kostnadernai helafastigheter en
ytterligarebli hög och kräverkort tid kommerreservatsbildning att

administrationför m.m..resurser
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Uppdraget

Ett antal åtgärder möjliga vidtaär för skapa möjligheteratt att attnya
skydda skogsmark. Det finns behov samordnaett olikaattav nu
initiativ. Eftersom många berörda skildaär de möjligasätt av
lösningar och förslag kan tänkas, finns det skälsom att genom en
intensifierad dialog med framför allt Företrädare for markägare och
berörda myndigheter komma fram till förslag. Dettaett gemensamt
bör ske särskild utredare tillkallas.attgenom en

Utredaren skall med utgångspunkt i gällande statliga budgetnivånu
för ersättningar till markägare för intrång i särskilt värdefulla
naturområden

överlägga med företrädare för skogsnäringen möjligheten att- om
träffa överenskommelser skogsägare m.fl. avstår frånattom att
avverka inom särskilt värdefulla skogsområden under begränsad tiden
till har möjlighetstaten markägareersätta för intrångatt i pågående
markanvändning,

klarlägga formerna för sådana överenskommelser,-
uppskatta omfattningen den areal kan beröras sådanaav som- av

överenskommelser fördelat på skilda ägargrupper,
bedriva överläggningarna så prioriteringrätt uppnåsatt statens- av

samlade finansiella insatser bakgrund skyddsbehovet ochmot av
avverkningsplanerna inom skogsnäringen helhet,som

belysa effekterna för den regionala virkesförsörjningen ökatett- av
skydd, främst för sågverksindustrin i Norrlands inland, attgenom
möjligheterna avverka skog minskar,att

undersöka möjligheterna teckna avtal "optioner" föratt- om
avverkning, dvs träffa överenskommelseratt tidsbegränsadeom
avverkningsstopp viss ersättning möjlighetmot en attsom en
senarelägga betalningen intrångsersättning för berördaav
markområden,

lägga förslag på lämplig form för samarbete for främjaatt- en
finansiell förstärkning, förslag lämplig associationsformsamt ge
for samarbetet.
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frivilligabedömasböråtgärder t.ex.Även andrabetydelsen av
skogsägare,och samtvirkesköparemellannaturvårdsavtal

naturvård.godpremierasyfteskogsbruk i attmiljöcertifiering av
i frågapågående arbeteRiksrevisionsverketsdelbörUtredaren ta av

administration.ochnaturvårdsförvaltningeffektivom

skyddetfinansieringentilltillskottfå avMöjligheterna avettatt
belysas.börEU-medelmedskogsmark

myndigheter.berördamedskeskallSamråd

juni 1998.den 1regeringentillredovisas senastskallUppdraget

samtligatilldirektivregeringensgällerarbeteutredarensFör
regionalpolitiskaredovisautredaresärskildaoch attkommittéer

dir.åtagandenoffentliga1992:50,dir. prövakonsekvenser
1994:124dir. samtjämställdhetsaspekterredovisa1994:23,

detochbrottslighetenförkonsekvensernaredovisa
ekonomiskaDe1996:49.dir.arbetetbrottsförebyggande

tillFörslagredovisas.skallforslagochåtgärderkonsekvenserna av
skall lämnas.finansiering
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Bilaga Förkortningar och ordförklaringar

Biotopskydd: Skyddsinstitut för särskilt skyddsvärda biotoper.
Skogsvårdsstyrelsen beslutar biotopskydd enligt 2l§om
naturvårdslagen.

Bonitet: ståndortsEn naturgivna virkesproducerande förmåga.

ExL: Expropriationslagen

m3skImpediment: Skog årliga tillväxt understiger l ha.vars per

JordförvärvslagenJFL:

m3f ub: Förkortning volymmåttet kubikmeter fast mått under bark.av
Avser verklig volym eller stamdel under bark.stamav

m3sk: Förkortning volymmåttet skogskubikmeter. lav
skogskubikmetern ingår hela trädstammens volym stubbskäretovan
inklusive bark exklusive trädgrenar.men

Naturvårdsavtal: Avtal träffas mellan markägare och statensom
normalt Skogsvårdsstyrelsen i syfte bevara och utvecklaattgenom

områdes naturvärden.ett

Nyckelbiotop: Skogsområde där finner eller har stark förväntanman
finna akut hotade, sårbara, sällsynta eller hänsynskrävandeatt arter -

rödlistadesk arter.

NVL: Naturvårdslagen

Rotpost: Skog för avsalu där kubikmeter och volymrot netto per
förhand fastställt.är

SKS: Skogsstyrelsen
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lantbruksuniversitetSverigesSLU:

NaturskyddsföreningenSvenskaSNF:

för skog.VäxtplatsStåndort:

SkogsvårdsorganisationenSVO:

SkogsvårdsstyrelsenSVS:
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