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Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning
inför övervakningskommitténs möte den 1
februari 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
Under 20111 arbetade vi med att ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen
inom axel 2. Arbetet har gett resultat men trots det såg vi att målen inte skulle
kunna nås för Skogens mångfald men att de däremot skulle överstigas för
Ädellöv och därför gjordes en överföring av budget från Skogens mångfald
till Ädellöv och kompetensutveckling. Under året beslutades alla medel till
målklassningsplaner och målet har överstigits så den delen av Skogens
mångfald är inte längre sökbar.
Tyvärr har vi sett att ansökningar om utbetalning från sökande inte kommer in
i den takt vi trott och därför kommer vi att få ett mycket stort beting att jobba
av de kommande åren. För att kunna möte en kommande mängden
ansökningar hoppas vi kunna rekrytera ännu någon handläggare.
Handläggningstiderna sett över hela 2011 ligger nu för beslut om stöd på ett
medianvärde på lite över 5 månader för kompetensutveckling och 6 månader
för Skogens mångfald och ädellöv. För Skogens mångfald och Ädellöv har
handläggningstiderna kortats under hösten.
Handläggning av utbetalningar för kompetensutveckling fram tills att beslut är
fattat och underlaget skickats till Jordbruksverket har stora skillnader
beroende på typ av ansökan och tog från en månad för företagsstöd upp till 12
månader för kompetensutveckling i egen regi.
För Skogens mångfald tog det ca 4 månader och för ädellöv 2 månader. Men
handläggningstiden för utbetalning har minskat markant under senare halvåret
eftersom det då endast gjordes slutbesiktning i fält av ett urval
slututbetalningar.
Ekonomi, stöden
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Budget 730 Mkr1 utfall beviljat 457 Mkr, utfall utbetalt 107 Mkr
Obs! Budgetsiffrorna har justerats enligt beslut om omfördelning.

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.
För kompetensutveckling ligger målet för deltagare på 93 000 och vi har nått
135 000 deltagare tom 2011 års utgång, alltså 145 %. För utbildningsdagar
ligger målet på 110 000 dagar á 8 tim och vi har nått 111 000 dagar á 8 tim
tom 2011, 101 %. Måltalen är inte omräknade efter omfördelningen.
Genom omfördelningen finns det medel att söka inom alla områden, dvs
klimat, bioenergi och hållbart skogsbruk. Vi har fått in färre ansökningar om
utbetalning än förväntat.
Väntetiden för de sökande är fortfarande längre än målsättningen. Därför har
vi anställt två handläggare till under 2011 och kommer rekrytera ytterligare
under 2012.

Axel 2
Skogens mångfald
Målklassning

Det finns inga medel kvar att söka och alla besluten har fattats.
Arealstöd och schabloner

Under 20111 arbetade vi med att ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen
inom axel 2. Arbetet har gett resultat men trots det såg vi att målen inte skulle
kunna nås för Skogens mångfald men att de däremot skulle överstigas för
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Ädellöv och därför gjordes en överföring av budget från Skogens mångfald
till Ädellöv och kompetensutveckling. Under året såg vi en ökning av
ansökningar och omfattningen för Skogens mångfald men måluppfyllelsen
enligt de gamla måltalen låg på 15 % för programperioden och drygt 37 % av
etappmålet för 2011 för arealdelen. För schabloner låg den på 19,7 % för
programperioden och knappt 43 % för etappmålet för 2011.
En av aktiviteterna för att öka måluppfyllelsen är att godkänna externa
rådgivare. Hittills har endast Skogsstyrelsen utfört den rådgivning och
fältbedömning som behövs som underlag till stödansökan. Men nu öppnas
möjligheter även för andra skogliga aktörer att göra det. För att bli godkänd
rådgivare måste ett antal kompetenskrav vara uppfyllda. Hittills har intresset
för att gå kurserna och ansöka om att bli godkänd varit lite högre än vi
förväntat oss.
Ädellöv

Under 20111 arbetade vi med att ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen
inom axel 2. Arbetet har gett resultat men trots det såg vi att målen inte skulle
kunna nås för Skogens mångfald men att de däremot skulle överstigas för
Ädellöv och därför gjordes en överföring av budget från Skogens mångfald
till Ädellöv och kompetensutveckling. Måluppfyllelsen enligt de gamla
måltalen låg på 74 % för programperioden och drygt 68 % av etappmålet för
2011. Vi såg i slutet av året den största ökningen av ansökningar så
förutsättningarna för att nå de nya målen stärks ytterligare.
En av aktiviteterna för att ytterligare öka måluppfyllelsen är att godkänna
externa rådgivare. Hittills har endast Skogsstyrelsen utfört den rådgivning och
fältbedömning som behövs som underlag till stödansökan. Men nu öppnas
möjligheter även för andra skogliga aktörer att göra det. För att bli godkänd
rådgivare måste ett antal kompetenskrav vara uppfyllda. Hittills har intresset
för att gå kurserna och ansöka om att bli godkänd varit lite högre än vi
förväntat oss.

Johan Eriksson
Förvaltare LBP
Annelie Stomberg
Samordnare LBP
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