
GRÖNA KVINNOR, SKOGEN & SKOGSUTREDNINGEN  

 

SOMMAREN 2019 TILLSATTE REGERINGEN OCH SAMARBETSPARTIERNA EN SKOGSUTREDNING.  

Utredningen blev klar i november 2020 och kom att starkt kritiseras av Miljörörelsen.  

Både WWF och Naturskyddsföreningen har varit experter i utredningen och de är positiva 

till förslaget att skydda de fjällnära skogarna, föreslagen yta är lika stor som Västmanland. 

Men att ta bort kravet om att inventera nyckelbiotoper anses inte acceptabelt. Och att 

mer ansvar läggs på ägarna av skogen, utan att vässa lagstiftningen, får tummen ner.  

Utredningens direktiv vittnar i sig om stora intressekonflikter, det är inte svårt att förstå 

att kritik kommer från flera håll. Naturskyddsföreningen har dessutom lagt fram konkreta 

förslag på tillägg till den proposition som ska skrivas. Just nu verkar frågan ”sitta fast” på 

regeringskansliet. Gröna Kvinnor har bett Naturskyddsföreningens sakkunnige i skog och 

medverkande i utredningen, Malin Sahlin, att berätta för oss om hur hon och 

Naturskyddsföreningen ser på utredningen och deras förslag för vägen framåt.   

DEN 10 FEB KL 14-15.30   PÅ ZOOM        

BERÄTTAR MALIN SAHLIN, NATURSKYDDSFÖRENINGENS SAKKUNNIGE INOM SKOG                                    

15.30 –  15.45 LÄSER GUNILLA STAAF IDEGRANENS SAGA.  

ANMÄLAN MIA.SORBY@GMAIL.COM  

I direktivet: ”Utredningen ska värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom 

att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får 

den ekonomiska kompensation de har rätt till”. 

Här blir en fundersam över ordet ”rätt till”. Målkonflikter ska identifieras liksom mer-

värden för Sveriges nationella och internationella åtaganden,  biologisk mångfald ska 

stärkas samtidigt som landets cirkulära bioekonomi ska växa, = ekonomisk cirkulär tillväxt?     

Hälften av skogen ägs av enskilda, en fjärdedel ägs av aktiebolag, en fjärdedelen av staten 

och andra privata eller allmänna ägare. Äganderätten är skyddad i grundlagen,  ”frihet 

under ansvar” gäller i dagens skogspolitik. Hur ansvaret sköts kan ses på film i länk: 

https://www.facebook.com/events/105516198085718/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B

%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D 

Välkommen till kunskap och samtal hälsar Gröna Kvinnors styrelse genom Ewa Larsson  

Årsavgiften för 2021 är fortsatt 100 kr, bankgiro 5412-6867, skriv namn, adress & mejl. 

Gilla oss på Facebook. www.gronakvinnor.se  
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