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Vi skriver till er, som nya statsråd med ansvar för olika aspekter av skogsfrågor, med 
anledning av att dessa frågor i högre grad än tidigare nu förhandlas och börjar regleras på 
EU-nivå. Detta innebär nya omständigheter och förhållningssätt både för svensk förvalt-
ning och svensk skogsindustri. Vi tror att både politik och näringsliv skulle gynnas av att 
utbyta erfarenheter och tankar om konsekvenserna av denna nya situation och vi vill därför 
gärna inbjuda till fortsatt samverkan. 

Vi vill understryka att vi är starka förespråkare av ett skogsbruk som uppfyller strikta krav 
på att skydda den biologiska mångfalden, motverka klimatförändringarna, skapa resilienta 
skogar och skydda andra viktiga miljövärden, t.ex. undvika jorderosion. 

Skogen är en viktig livsmiljö för många arter. Uppskattningsvis finns runt 70 procent av 
världens landlevande växt- och djurarter i skogsekosystem. Likaså spelar produkter från 
skogen en allt viktigare roll för att minska våra koldioxidutsläpp genom att ersätta fossilba-
serade produkter och energi med skogsbaserade bättre alternativ (genom t.ex. fiberbaserade 
förpackningar, träbaserade byggnadsmaterial eller bioenergi från skogen) och på så sätt 
möjliggöra den övergripande EU-målsättningen att nå klimatneutralitet till år 2050. Skogen 
och skogens produkter har vidare i detta sammanhang en viktig roll som kolsänka.

Det är också vår starka övertygelse att det går att kombinera de miljö- och klimatpolitiska 
målsättningarna med ett svenskt livskraftigt, aktivt och hållbart skogsbruk. Vi tror att vårt 
svenska (och i hög grad nordiska) synsätt om vilken roll det hållbara skogsbruket kan spela 
för klimatet är särskilt viktigt att framföra på EU-nivå, då många andra medlemsländer inte 
har samma historiska erfarenheter som vi på området. 

Tack vare långsiktiga investeringar och stabila politiska förhållanden under de senaste 100 
åren har den svenska skogens tillväxt och virkesförråd mer än fördubblats, samtidigt som 
skogsnäringens betydelse för sysselsättning och Sveriges ekonomi vuxit betydligt. 



1993 års skogspolitik, som likställer miljömål med produktionsmål, har haft en avgörande 
betydelse för att kombinera ett effektivt skogsbruk med att infria viktiga nyckeltal för den 
biologiska mångfalden. Arealen avsatt skog har mångdubblats på privat mark och är idag 1,4 
miljoner hektar samtidigt som de formella avsättningarna har ökat väsentligt. Av den produktiva 
svenska skogen har dessutom 63% hållbarhetscertifierats i enlighet med PEFC och/eller FSC.  

Ett konkret exempel på klimatnyttan från den svenska skogen är den positiva årliga klima-
teffekten av svensk skogsnäring på 93 miljoner ton CO2e (2017 års siffror). Detta är resul-
tatet av ett aktivt och hållbart svenskt skogsbruk där trävaror, fiberbaserade produkter och 
förnybar energi från skogen genom materialersättning som reducerar fossilanvändningen 
samtidigt som kolförrådet både i skogens träd och i skogens produkter kontinuerligt ökar 
tack vare fler växande träd. Det står klart att om vi någonsin ska nå våra klimatmål så måste 
vi med hjälp av bl.a. skogens produkter fasa ut vårt fossilberoende.  

På EU-nivå har ett antal förslag lagts fram som reglerar eller har påverkan på skogsbruk i 
Sverige:

EU:s skogsstrategi lades fram den 14 juli 2021. Den har ingen lagstiftande effekt, 
men lägger grunden för den kommande lagstiftningen. EU-kommissionen har så 
här långt inte tagit intryck av att skogsstrategin i stor utsträckning avvisades av med-
lemsländerna i rådsdiskussionerna med argumentet att den inkräktade på medlems-
ländernas kompetens på området.

LULUCF-förordningen (“regulation on land use, land use change and forestry”) som 
lades fram samtidigt som skogsstrategin föreslår att kolsänkan i den svenska sko-
gen ska öka betydligt mer än andra länders, vilket skulle kunna innebära att svensk 
avverkning måste minska med 15-17% på årsbasis. Förordningen tar ingen hänsyn 
till substitution, dvs. att produkter från skogen minskar utsläppen genom att ersätta 
fossilbaserade produkter.

REDD II föreslås revideras med ännu striktare krav på den förnybara energin innan 
medlemsländerna hunnit implementera den existerande lagstiftningen och skaffa sig 
erfarenhet om hur den fungerar. Vi välkomnar att svenska regeringen tillsammans 
med 9 andra medlemsländer påtalat det problematiska i detta.   

Förordningen om avskogning (”deforestation”) lades fram den 17 november 2021 för 
att minska handeln med skogsprodukter som kommer från avskogning för att utöka 
jordbruksland. Förordningen innehåller ”one-size-fits-all”-definitioner för vad som 
ska utgöra ”sustainable harvesting operations” och ”forest degradation” globalt som 
kommer att få stora konsekvenser för svenskt skogsbruk. Detta sker trots att FN:s 
FAO säger att det inte är önskvärt med en global definition av hållbart skogsbruk ef-
tersom detta varierar substantiellt mellan länder beroende på skogstyp, klimatzoner 
och lokala bruksmetoder. 

Framtiden: En lång rad ytterligare förslag med inverkan på det svenska skogsbruket 
har aviserats. Vi vet ännu inte hur de kommer att påverka oss, men risken är över-
hängande att dessa återspeglar samma synsätt som tidigare. Förslagen kommer att 
ställa krav på återställande mål för olika ekosystem inklusive skogen (s.k. ”restora-
tion targets”), indikatorer för hållbart skogsbruk (”sustainable forest management”), 
”close-to-nature”-certifiering, nya kriterier för skogen till följd av att den biologiska 
mångfalden som ska regleras i den nya delegerade akten inom taxonomin, lagstift-
ningsförslag om ”carbon farming” baserat på det meddelande som kom före jul samt 
förslag om system för insamling av skogsdata på EU-nivå. 
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Den svenska skogen har stor betydelse för Sverige som land och angår oss alla på något sätt 
– som ägare, som anställd, som konsument av träbaserade varor och energi, för rekreation 
och naturupplevelser. Vi har alla nytta av skogen som hem för merparten av våra växt- och 
djurarter samt som kolsänka/upptagare av växthusgaser. 70% av Sveriges yta täcks av vår 
skog. 75% av den brukas, men bara knappt 1% avverkas varje år. Nästan hälften av den 
svenska skogen ägs av 320.000 privatpersoner. 

Skogsnäringen finns i hela Sverige och skapar därmed sysselsättning och välfärd i alla delar 
av vårt land. Skogen skapar lokal sysselsättning, som i sin tur bidrar med skatter och lokal 
köpkraft som kommer andra näringar till godo – alltifrån lokala affärer till bostadsföretag. 
En lokal värdekedja byggs, som börjar i skogen.  

Det är viktigt att regleringen av skogen, denna fantastiska naturresurs, blir balanserad. Vi 
uppmanar er att verka för att det svenska synsättet som kombinerar målsättningar om kli-
matnytta och biologisk mångfald med ett livskraftigt skogsbruk får bättre gehör på EU-nivå. 
Vi anser också att de konsekvensanalyser som föregår EU-kommissionens olika lagstift-
ningsförslag är viktiga att granska, och vid behov komplettera, för att på ett tidigare stadium 
kunna förutse olika konsekvenser av förslagen.  

För att få genomslag i EU-samarbetet krävs nu även på detta område alliansbyggande. För-
utom de nordiska länderna finns många andra länder som är potentiellt allierade till Sverige 
i olika skogsfrågor – inte minst viktiga och stora länder som nuvarande ordförandelandet 
Frankrike och Tyskland, men givna allierade är även de baltiska länderna, Österrike och 
många östeuropeiska länder. Här krävs ett aktivt och intensivt arbete för att identifiera och 
föra fram gemensamma ståndpunkter i olika skogsfrågor i EU-samarbetet, ett arbete som vi 
gärna bidrar till.

Det svenska EU-ordförandeskapet våren 2023 innebär en unik möjlighet att belysa det 
svenska hållbara skogsbruket. Det är vanligt att man i samband med informella minister-
möten i ordförandelandet anordnar olika sidoevent. Vi vill från skogsnäringens sida därför 
erbjuda att arrangera ett sådant sidoevent som visar det svenska hållbara skogsbruket i sam-
band med att EU:s jordbruksministrar reser till Sverige under ordförandeskapsperioden.  

Genom en mer aktiv dialog med EU-kommissionen och andra medlemsländer är vi överty-
gade om att fler kommer att uppskatta nyttan av ett aktivt hållbart skogsbruk som kan bidra 
med stor klimatnytta samtidigt som den kan vara förenlig med höga målsättningar om att 
värna den biologiska mångfalden. Från skogsnäringens sida samt ifrån skogens värdeked-
ja är vi givetvis beredda att fortsatt bidra med både vårt engagemang och kunskap i dessa 
viktiga dialoger.  

Vi ser fram emot ett nära samarbete i era viktiga roller som ministrar och företrädare för de 
svenska skogsintressena i EU och skulle mycket uppskatta att få träffa er och diskutera dessa 
frågor mer i detalj inom en snar framtid. 
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