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Enheten för lag och områdesskydd
Annelie Stomberg
annelie.stomberg@skogsstyrelsen.se
Tfn 036-359462

Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning
inför övervakningskommitténs möte den 16 och
17 november 2010
Skogsstyrelsen administrerar tre olika stöd; kompetensutveckling inom axel 1
beträffande hållbart skogsbruk samt stöd för att öka arealen ädellövskog och
stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald inom axel 2.

Generellt
En stor insats har gjorts på informationssidan. En ny bilaga med fokus på
Landsbygdsprogrammet har tagits fram till SkogsEko.
Arbetet med att ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom axel 2
fortgår och har hög prioritet. En översyn av målen för axel 2 pågår också.
Uppföljning av handläggningstiderna inom axel 2 visar att dessa kortas
kontinuerligt och nu ligger på 5-7 månader för kompletta ansökningar.
Beviljade medel per stöd 2010-09-30:
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Axel 1
Kompetensutveckling
Måluppfyllelsen för axel 1 är god och Skogsstyrelsen bedömer att vi kommer
ta hela budgeten i anspråk under programperioden. Medfinansiering på 91
miljoner kr som vi är ålagda att stå för gör att vi blir stora aktörer i åtgärden.
Intresset är stort och efterfrågan kommer sannolikt att överstiga tillgängliga
medel. Arbetet med att skola in de nya handläggarna fortlöper väl. Väntetiden
för de sökande är fortfarande längre än målsättningen.
När det gäller målet på deltagare så ligger utfallet per den 31 augusti på 47 %
av målet.
Utdrag från rapport om kompetensutveckling inom
landsbygdsprogrammet

SCB har på uppdrag av Jordbruksverket våren 2010 genomfört en enkät om
attityder till/synpunkter på kompetensutvecklingsinsatser inom det svenska
landsbygdsprogrammet. Syftet med undersökningen var att kunna bedöma
effekter av insatserna inom Kompetensutveckling och kunna förbättra
verksamheten inom området. Då rapporten precis har levererats har
Skogsstyrelsen inte hunnit fördjupa sig i resultaten och utreda dessa vidare.
Enkäter gick ut till ca 1300 av de ca 16 000 personer som deltagit på kurs
eller rådgivning inom Hållbart skogsbruk. Svarsfrekvensen för vår del var
hög. Resultaten är uppdelade utifrån om deltagarna var på kurs eller på
rådgivning.
Av deltagarna är 80 % ”mycket” eller ”ganska nöjda och 94 % av
kursdeltagarna och 84 % av rådgivningsdeltagarna anser att de fått ny
kunskap.
Ungefär hälften av alla deltagare uppger att de förändrat sin verksamhet till
följd av kursen/rådgivningen och de flesta anger att det skett både för att öka
lönsamheten och för miljöns skull. Av de som äger skog och gått kurs anser
ca 48 % att de utför eller beställer mer åtgärder i sin skog p.g.a. kursen. För
rådgivning är det 37 % av skogsägarna.
Det visade sig att andelen kvinnor som tog del av för jordbruk/trädgård. För
kurs var 21 % av deltagarna kvinnor och för rådgivning var det 14 %.
Andelen kvinnor i åtgärden kan jämföras med att kvinnor utgör ungefär 40 %
av markägarna och ca 20 % av företagarna i de gröna näringarna.

Axel 2
Skogens mångfald
Inom kompetensutvecklingsprojektet som stöttar stödet genom att erbjuda
skogsägare personlig rådgivning om lämpliga skötselåtgärder ute i fält har
hittills 1 065 rådgivningar om Skogens mångfald genomförts, vilket resulterat
i 723 ansökningar om stöds till åtgärder. Det innebär att två tredjedelar av
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rådgivningarna leder till en ansökan. I takt med att utbetalningar om stöd för
målklassning sker kommer projektet att erbjuda de skogsägare som fått stöd
rådgivning om skötselåtgärder för att även initiera ansökningar om areal- och
schablonstöd.
Målklassning

Totalt för hela perioden 2007-2013 har arealmålet på 150 000 hektar för
målklassning överskridits med 9 %. Detta har dock skett inom ramen för
avsatt budget och är en effekt av vi har beviljat lägre ersättning per hektar till
större fastigheter.
Arealstöd

Resultaten hittills visar att vägen till målet på 30 000 ha åtgärdad areal är
lång. Såväl antalet ansökningar som arealen per ansökan behöver öka om
målen ska kunna nås inom programperioden. Ett arbete har därför påbörjats
med att ta fram åtgärder som ska öka måluppfyllelsen. En översyn av målen
pågår också.
Av det totala målet (30 000 ha) har vid utgången av september 3 % beviljats
stöd. Till detta kommer inkomna ansökningar om drygt 800 hektar vilket
motsvarar ytterligare ca 2,8 %. Tendensen kvarstår att intresset för arealstöd
är högre i södra delen av landet.
Schabloner

Även för schablonerna är det långt kvar till målet 6 000 ha åtgärdad areal. Ett
arbete har därför påbörjats med att ta fram åtgärder som ska öka
måluppfyllelsen. En översyn av målen pågår också.
Av det totala målet (6 000 ha) har vid utgången av september 3 % beviljats
stöd.

Ädellöv
Av det totala målet (2 500 ha) har vid utgången av september 24 % beviljats
stöd. Inkomna ansökningar omfattar ytterligare ca 700 ha hektar, dvs.
ytterligare ca 28 %.
Skogsstyrelsen arbetar med att få bättre uppföljning av areal på inkomna ej
beslutade ansökningar för att snabbt kunna se förändringar. Det är viktigt med
tanke på de långa handläggningstider vi fortfarande har. Tyvärr har vi ännu
ingen möjlighet att enkelt följa fördelningen mellan stöd till nyanläggning,
framröjning och gallring. Då beviljat stöd i kronor per hektar (nu 22 500
kr/ha) kontinuerligt sjunker ger dock en klar bild av att andelen stöd till
gallring och röjning ökar. Skillnaden i antalet ansökningar från olika län är
också mycket stor.
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Läget i handläggningen 2010-09-30
Antal
beviljade
ärenden om
stöd
Beviljad
hektar
Beviljat
stödbelopp
mkr
Antal
ansökningar
under
handläggning
Antal
beviljade
utbetalningar
Utbetalda
medel mkr

Kompetensutv. Målklassning Arealstöd Schabloner Ädellöv
212 st.
769 st.
133 st.
70 st.
233 st.

-

162 997 ha

1 032 ha

193 ha

605 ha

244 mkr

8,7 mkr

4,7 mkr

2,1 mkr

13,6
mkr

155 st.

663 st.

318 st.

229 st.

269 st.

105 st.

200 st.

11 st.

5 st.

39 st.

20 mkr

1,9 mkr

0,6 mkr

0,2 mkr

2, 2
mkr

Johan Eriksson
Biträdande avdelningschef
Annelie Stomberg
Samordnare LBP

