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Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning inför
övervakningskommitténs möte den 29-30 maj 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 alla medel vara beslutade till sommaren. Dock kommer
återflödet medel de stödsökande inte utnyttjat göra att beslut även kommer att
fattas senare.
Medianvärdet på handläggningstiderna för utbetalning inom Axel 1 är värdena
drygt en månad för företagsstöd och knappt 2 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.
Ekonomi

Budget 730 Mkr utfall beviljat 647 Mkr, utfall utbetalt 226 Mkr
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Prognosen är att vi klarar av att förbruka medlen till juni månads utgång. När det
gäller utbetalningar ser vi att många projekt och stödsökande önskar flytta fram
datum för när de ska lämna in ansökan om utbetalning, detta gör att vi kommer få
en hög arbetsbelastning under 2014 och 2015.

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. Måluppfyllelsen är mycket god, målet för antal deltagare har nåtts
till 231 procent och för utbildningsdagar till 154 procent.

Axel 2
Bevara och veckla skogens mångfald samt Öka arealen ädellöv

Vid en sammanslagning av arealmålen för de skogliga insatserna är
måluppfyllelsen 114 %. Måluppfyllelsen varierar från 50 till 125 % för de olika
insatserna. Målklassning är den insats som har högst måluppfyllelse och lägst har
insatser för yttäckande åtgärder som syftar till att bevara och utveckla skogsmark
med höga natur- och kulturvärden. Schablonersättningar som utgör en del av
stödet för att utveckla och bevara skogens mångfald har nått arealmålet med 78 %.
Insatsen för att öka arealen ädellövskog i syfte att gynna naturvärden knutna till
ädellövskog har en måluppfyllelse med 69 %.
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