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Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning inför
övervakningskommitténs möte den 6 feb 2013
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
Fokus på arbetet inom behörig myndighet ligger nu på att skapa förutsättningar så
att vi klarar av att hantera den här programperiodens beting. Detta samtidigt som
förberedelserna för kommande programperiod har påbörjats.
Om inget oförutsett inträffar, kommer vi att nå målen för kompetensutveckling,
schablonstöd och Ädellöv! Det är däremot mer osäkert om vi klarar av att nå
målen för arealstödet inom skogens mångfald.
Handläggningen inom axel 1 var, trots de förstärkningar som gjordes,
underdimensionerad 2012 med långa handläggningstider tillföljd. För att säkra
handläggningen den här programperioden kommer vi att öka
handläggarkapaciteten från ca 9 årsverken 2012 till drygt 20 årsverken 2013.
Arbete pågår med att rekrytera 7 handläggare som enligt plan ska vara på plats i
februari och förbereda för ytterligare 8 st som ska vara på plats från och med maj.
Detta samtidigt som vi ser över vårt arbetsätt för att effektivisera framför allt
handläggningen av utbetalningar.
Inom axel 2 förstärktes handläggningsresurserna kraftigt under 2012 vilket har
medfört att beslutstakten har dubblerats. Då inflödet av ansökningar har ökat
nästan lika mycket, har handläggningstiden endast kortats marginellt.
Bedömningen är att handläggningskapaciteten är tillräcklig för att klara av att fatta
beslut som täcker återstående budget under 2013. Marginalerna är dock små och
vid bortfall av handläggarkapacitet måste åtgärder vidtas direkt.
Medianvärdet på handläggningstiderna för de beslut om stöd som togs i december
var ca 9 månader för axel 1 (ett mindre antal projekt och företagsstöd) och ca 6
månader för axel 2. Vad gäller utbetalning inom Axel 1 var värdena drygt en
månad för företagsstöd och ca 6 månader för externa projektansökningar. För
Skogsstyrelsens egna kompetensutvecklingsprojekt var tiden över ett år. Inom
Axel 2 var tiden för utbetalning knappt två månader. Vi klarar således att hålla en
rimlig handläggningstid av utbetalningar mot externa sökande framför allt inom
axel 2, medan Skogsstyrelsens ansökningar inom axel 1 har fått stå tillbaka.
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Utfall
Budget 730 Mkr1 utfall beviljat 552 Mkr, utfall utbetalt 190 Mkr (per 2012-1231).

Axel 1
Kompetensutveckling

Skogsstyrelsen tar i nuläget inte emot nya ansökningar om projektstöd och
företagsstöd eftersom vi redan har fått in ansökningar för att inteckna hela
stödbudgeten.

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 december
mätt i beviljade medel är 61 %. För arealstödet är måluppfyllelsen mätt i åtgärdad
areal 50 % och för schablonstödet 78 %.
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 december 2012 mätt i
beviljade medel är 71 %.
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