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Remissyttrande avseende betänkandet Skog utan gräns (SOU 2009:30)
Svenska fjällklubben har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Skog utan
gräns (SOU 2009:30). Förslagen i betänkandet behandlar i allt väsentligt begreppet
fjällnära skog och de förutsättningar som Svenska fjällklubben anser viktiga för att
bevara fjällnära skogar för kommande generationer. I remissvaret begränsar vi oss till att
behandla frågor som berör Svenska fjällklubbens verksamhet.
Begreppet fjällnära skog har fått sitt rättsliga innehåll först med den nya skogsvårdslagen
som trädde i kraft 1991. Lagen utgör enligt vår mening en kompromiss som avser att
tillgodose intressen från naturvårds-, skogsbruks- och rennäringens perspektiv. Svenska
fjällklubben anser att naturvårdens intressen har fått stå tillbaka till förmån för
skogsbrukets och rennäringens intressen.
Det område som omfattas av bestämmelserna om fjällnära skog uppgår till drygt tre
miljoner hektar enligt utredningen. Den uppskattade produktiva skogsmarken utgör cirka
hälften av arealen. Naturvårdsverket fick 2002 i uppdrag att översiktligt inventera all
statlig skogsmark och göra en bedömning av vilka områden som bedömdes skyddsvärda.
I rapporten, som presenterades i januari 2004, framgår att huvuddelen av den värdefulla
oskyddade skogen finns i nordvästra Norrland. Utbredningen av dessa skogar utanför
redan skyddade område är delvis ny kunskap. Naturvårdsverket skriver här att de
inventerade områdenas karaktärer som vidsträckta obrutna skogar i kombination med
orörda fjäll, myrar sjöar och vattendrag måste framhållas som faktorer av lika unikt slag
som områdenas betydelse för den biologiska mångfalden. Statens fastighetsverk är den
dominerande ägaren av de aktuella områdena. Betydande ytor av skyddsvärd skog
förvaltas dessutom av det statliga bolaget Sveaskog. Det är således statligt ägd mark som
i allt väsentligt konflikten handlar om. En överenskommelse med Sveaskog har skett där
Sveaskog har avsatt fjällnära skog utan krav på ersättning. Statens fastighetsverk har
däremot inte velat frivilligt avsätta mark för naturreservat utan kräver marknadsmässiga
villkor för en avyttring. Svenska fjällklubben anser att fjällen ska ha en hög grad av
ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald. Vi anser därför att det är viktigt att staten
som största markägare i detta område tar sitt ansvar och visar en mycket stor
återhållsamhet när det gäller att ta i anspråk de återstående värdefulla naturskogarna för
skogsbruksändamål.
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Svenska fjällklubben anser att det är positivt att utredningen klart deklarerar att
kunskaperna om den fjällnära skogens kvaliteter vad gäller natur och kulturvärden är
mycket begränsade. Svenska fjällklubben vill i sitt remissyttrande framhålla följande
punkter som vi anser viktiga för bevarande av en fjällmiljö, som vi anser att vi kan
överlåta till kommande generationer av fjällvandrare.
1. Svenska fjällklubben anser att en gräns för fjällnära skog ska finnas och att
särskilda bestämmelser för detta område ska finnas. Även om kunskaperna om
skog med höga bevarande- värden behöver utökas och förbättras anser vi att vi i
dag har tillräckliga kunskaper om var skog med höga bevarandevärden finns. Vi
anser därför att avverkningen av skyddsvärd skog i fjällnära områden ska
förhindras. Vi menar att de fjällnära skogarna bildar tillsammans med myrar,
sjöar, fjällbjörkskog och kalfjäll ett sammanhängande område av
vildmarkskaraktär med stora unika naturvärden. Denna skog växer mycket
långsamt och därför innebär avverkning att naturen förändras varaktigt och att
den ekologiska balansen störs. För att bevara ett sammanhängande område av
fjällnära skog intakt anser vi att en naturvårdsgräns ska inrättas. Området väster
om denna gräns ska undantas från all avverkning.
2. Svenska fjällklubben delar utredningens förslag om att begränsningar som gäller
för skogsbruket inom det fjällnära området ska regleras i lag och inte i förordning
(som det gör i dag). Vi anser dessutom att dagens begränsningar ska skärpas så
att skogsbruk inte kan bedrivas utan att ta mycket större hänsyn till naturmiljön
än det gör i dag så att avverkningen av skyddsvärd skog i fjällnära områden
förhindras.
3. Ramanslaget för åtgärder för biologisk mångfalden ska öka.
4. Vidareutveckla regeringens miljökvalitetsmål ”levande skogar” och avsätt
tillräckligt med resurser för att inventera dåligt kartlagda regioner. Utgå från
kunskapen om den biologiska mångfaldens betydelse. En målsättning borde vara
att avsätta mellan fem och tio procent av den totala skogsarealen från skogsbruk
för att tillgodose bevarandemålet och dessutom utgöra grund för forskning.
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5. Slutligen finner Svenska fjällklubben att avsaknaden av en diskussion och
problematisering om kommande generationers upplevelser av en levande skog
med en rik biologisk mångfald är anmärkningsvärd. Att avverka svårföryngrad
skog är i högsta grad en irreversibel åtgärd!

Visby den 3 september 2009

Eva Selin
Ordförande i Svenska fjällklubben
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