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Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning inför
övervakningskommitténs möte den 13 november
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. Just nu prioriteras
beslut om stöd för att ärendena ska hinna prioriteras och kompletteras innan
årsskiftet.
När det gäller arbete med den nya programperioden så avvaktar vi med de delar
som rör utveckling av IT-stöd och rutiner men deltar i bevakning av regelverk och
strategiska frågor. Även om det inte blir några skogliga stöd under 2014 och ev
2015 så blir det genom att väldigt många utbetalningar är planerade till 2014 och
2015 knappt någon övertalighet. Begränsningarna i TA-medel påverkar inte oss
eftersom vi finansierar hanteringen av landsbygdsprogrammet via
myndighetsanslaget.
Andelen ansökningar om utbetalning med kort handläggningstid ökar (ca 60 % av
de beslut som tas har en handläggningstid mindre än 90 dagar), men tyvärr har vi
fortfarande gamla ärenden som påverkar den totala handläggningstiden på ett
negativt sätt.
För axel 2 ligger nu fokus på att prioritera mellan inkomna ansökningar. Det
kommer att innebära längre handläggningstider.
Alla stöd utom arealdelen av skogens mångfald kommer troligen att överstiga
målen.
Vi planerar att ta fram en rapport som visar vilka effekter stöden gett.
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Ekonomi, stöden

Axel 1
Kompetensutveckling

Vi har precis fått budgetramen efter justering för återflöde från Jordbruksverket
och kan nu besluta inkomna ärenden om stöd. Vi har kommit i kapp i
handläggningen och är nu beroende av inflödet av ansökningar om utbetalning.
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

Efter det stora inflödet av ansökningar under augusti ligger nu fokus på att
prioritera mellan inkomna ansökningar. Det kommer att innebära längre
handläggningstider. Under hösten kommer vi att prioritera ansökan om stöd före
ansökan om utbetalning.
Målklassning är den insats som har högst måluppfyllelse, 125 % och lägst har
insatser för yttäckande åtgärder som syftar till att bevara och utveckla skogsmark
med höga natur- och kulturvärden med 80 %. Schablonersättningar som utgör en
del av stödet för att utveckla och bevara skogens mångfald har nått arealmålet
med 120 %. Insatsen för att öka arealen ädellövskog i syfte att gynna naturvärden
knutna till ädellövskog har en måluppfyllelse med 91 %.
Det finns ytterligare areal i inkomna ansökningar som ännu inte beslutats vilket
gör att måluppfyllelsen kommer att öka.

Johan Eriksson
Förvaltare LBP
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