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Yttrande över Skogsstyrelsens utredning
Registrering av nyckelbiotoper i samband med
avverkningsanmälningar och
tillståndsansökningar
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens utredning
Registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar.
Riksrevisionens yttrande baseras på iakttagelser som gjorts i granskningen Skyddet av
värdefull skog (RiR 2018:17).
Riksrevisionens granskning gällde effektiviteten i de statliga insatserna gällande skydd
av värdefull skog. Eftersom registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar
inte nödvändigtvis leder till att ett skyddsärende inleds berördes inte den specifika fråga
som Skogsstyrelsen nu utrett i detalj i Riksrevisionens granskning. Det finns dock en
koppling, på ett mer övergripande plan, mellan utredningen och några av granskningens
slutsatser. I Skogsstyrelsens utredning konstateras att det i arbetet med utredningen
blivit tydligt att det finns ett stort behov av en planerad, systematisk (ej ärendestyrd)
och transparent nationell inventering som utgör kunskapsunderlag om naturvärden i
landskapet. Riksrevisionens granskning visade att myndigheternas arbete med skydd av
värdefulla skogsområden till stor del är händelsestyrt, det vill säga att myndigheter till
stor del arbetar reaktivt genom att genomföra inventeringar av skogsområden och inleda
skyddsärenden först då en avverkningsanmälan kommer in. Ett mer proaktivt arbete med
inventeringar skulle enligt Riksrevisionen kunna leda till högre effektivitet i
skyddsarbetet genom att det ökar förutsättningarna för att de mest skyddsvärda
områdena prioriteras för skydd. Ett mer proaktivt arbete, där diskussioner om eventuellt
skydd av värdefull skogsmark kunde inledas innan skogsägaren planerar för avverkning,
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skulle samtidigt kunna minska motsättningar med skogsägare. Detta gäller både
Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas arbete.
Riksrevisionen instämmer därmed i Skogsstyrelsens slutsats om behovet av att ta fram
ett samlat, landsomfattande kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden för ett
effektivt genomförande av skogs- och miljöpolitiken. Riksrevisionen vill poängtera vikten
av att framtagandet av ett sådant kunskapsunderlag i högre grad än idag bör ske på ett
systematiskt snarare än händelsestyrt sätt.
Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Linda Sahlén
Östman har varit föredragande. Enhetschef Jörgen Lindström har medverkat vid den
slutliga handläggningen.

Helena Lindberg
Linda Sahlén Östman
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