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Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning
inför övervakningskommitténs möte den 5 okt
2012
Skogsstyrelsen administrerar tre olika stöd; kompetensutveckling inom axel 1
beträffande hållbart skogsbruk samt stöd för att öka arealen ädellövskog
(ädellöv) och stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald (skogens
mångfald) inom axel 2.

Generellt
Skogsstyrelsen dras fortfarande med långa handläggningstider. Uppstarten av
det nationella stödet Väx med skogen har konkurrerat om resurser för
handläggningen inom axel 1. Det innebär att vi har prioriterat ansökan om
utbetalning (externa ansökningar före interna) före ansökan om stöd.
Handläggarresurserna har förstärkts för samtliga stöd, vilket på sikt bör
medföra att handläggningstiderna minskar väsentligt.
Medianvärdet på handläggningstiderna för de beslut om stöd som togs i
augusti var ca 5 månader för axel 1 (ett mindre antal projekt och företagsstöd)
och ca 7 månader för axel 2. Vad gäller utbetalning inom Axel 1 var värdena
drygt en månad för företagsstöd och ca 3 månader för externa
projektansökningar. Under perioden maj till augusti fattade vi inte några
beslut om utbetalning för Skogsstyrelsens egna kompetensutvecklingsprojekt.
Inom Axel 2 var tiden för utbetalning knappt två månader. Vi klarar således
att hålla en rimlig handläggningstid av utbetalningar mot externa sökande
medan Skogsstyrelsens ansökningar har fått stå tillbaka.
Skogsstyrelsen har påbörjat arbetet med förberedelser inför nästa
programperiod och startat ett projekt internt inom myndigheten samtidigt som
vi samarbetar med Jordbruksverket och deltar i deras aktiviteter.
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Utfall
Budget 730 Mkr1 utfall beviljat 518 Mkr, utfall utbetalt 142 Mkr (per 201208-30).

Axel 1
Kompetensutveckling

Skogsstyrelsen tar i nuläget inte emot nya ansökningar om projektstöd
eftersom vi redan har fått in ansökningar för att inteckna hela stödet. För
ansökningar om företagsstöd kan visst utrymme finnas då alla projekt inte
förbrukar sina medel fullt ut.

Axel 2
Bevara och utveckla skogens mångfald
Målklassning

Det finns inga medel kvar att söka.
Areal- och schablonstöd

Ansökningarna har ökat i omfattning och måluppfyllelsen per den sista
augusti 2012 är 38 % för arealstödet och 55 % för schablonstödet.
Öka arealen ädellövskog

Efterfrågan på stödet är fortsatt hög och förutsättningarna att nå de höjda
målen är mycket goda med tanke på antalet redan inkomna ej beslutade
ansökningar och inflödet av nya ansökningar. Måluppfyllelsen per den sista
augusti 2012 är 54 %.
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