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Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning
inför övervakningskommitténs möte den 30-31
maj 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
Samtidigt som myndigheten arbetar med nuvarande stöd har vi också
tillsammans med Jordbruksverket tagit fram förslag på nya stöd för skogen
inför nästa programperiod. Vi har även påbörjat förberedelserna för
kommande införandeprojekt.
Vad gäller stöden inom denna programperiod börjar arbetet med att öka
måluppfyllelsen inom axel 2 ge resultat, vilket vi kan se i ett ökat inflöde av
ansökningar till myndigheten. Handläggningstiden är fortfarande för lång.
Inom axel 1 har median handläggningstiden för de ärenden som beslutats
under januari till april i år varit ca 4 månader för företagsstöd och 8 månader
för projektstöd, medan den inom axel 2 är ca 4 månader för arealstöd, 5
månader för schablonstöd och 7 månader för Ädellöv. För att minska
handläggningstiderna och säkra hanteringen av stöden avser vi inom kort
påbörja rekryteringen av ytterligare en handläggare inom Axel 1 och sannolikt
fem-sex handläggare inom axel 2. Antalet handläggare kommer därefter att
uppgå till ca 22 årsverken.
Eftersom vi har prioriterat handläggning av ansökan om utbetalning framför
ansökan om stöd är handläggningstiderna kortare för utbetalning. Den varierar
dock med stödtyp. Från mindre än en månad för företagsstöd, till 3 månader
för externa ansökningar om projektstöd och nästan ett år för våra egna
ansökningar om projektstöd. Samma siffror för axel 2 är mindre än en månad
för schablonstöd och drygt en månad för arealstöd inom Skogens mångfald
samt knappt 3 månader för Ädellöv.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Huvudkontor
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Vallgatan 8
Jönköping

036-35 93 00

202100-5612

Fax

Momsreg.nr

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
www.skogsstyrelsen.se

036-16 61 70

SE202100561201

Skogsstyrelsen

2012-05-14

Ekonomi, stöden
Budget 730 Mkr1 utfall beviljat 487 Mkr, utfall utbetalt 132 Mkr (per 201204-30)
Efter vår tidigare inlämnade ansökan om omfördelning mellan stöden har
regeringen beslutat om en minskning av budgeten för Skogens mångfald med
91, 5 Mkr och att omfördela dessa medel till Ädellöv (+ 39 Mkr) och
kompetensutveckling (+52,5 Mkr). Budgetsiffrorna nedan är justerade enligt
beslutet om omfördelning.

Axel 1
Kompetensutveckling
Måluppfyllelsen för axel 1 är god och vi bedömer att vi kommer ta hela
budgeten i anspråk under programperioden. Kravet att Skogsstyrelsen ska
medfinansiera med 91 miljoner kr medför att vi är en stor aktör inom
åtgärden.
Redan vid 2011 års utgång hade vi 135 000 registrerade deltagare jämfört
med målet på 93 000 samt 111 000 utbildningsdagar (à 8 timmar) vilket är i
nivå med målet på 110 000 deltagare. Måltalen är dock inte omräknade efter
omfördelningen av medel till kompetensutveckling, men vi bedömer att vi har
goda möjligheter att nå även de utökade målen.
Vid ansökningsomgång 1 mars 2012 fick vi in ansökningar på omkring 70
miljoner kronor. Det innebär att vi har goda chanser att bevilja de återstående
medlen inom hållbart skogsbruk i denna ansökningsomgång. För företagsstöd
räknar vi med att kunna fortsätta att bevilja stöd under hela programperioden
eftersom medel frigörs i de fall sökande inte ansöker om utbetalning för hela
sitt beviljade stödbelopp. Inom klimat och förnybar energi kommer det att
finnas pengar kvar även till nästa ansökningsomgång i augusti.
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Vi ser en ökning av antalet ansökningar om utbetalning vilket kräver ökade
handläggningsresurser. Ytterligare en handläggare kommer att rekryteras
inom kort.

Axel 2
Skogens mångfald
Målklassning

Det finns inga medel kvar att söka och alla beslut om stöd har fattats. Beslut
om utbetalning har ännu inte fattats för alla ärenden.
Areal- och schablonstöd

Vi fortsätter arbetet med att öka måluppfyllelsen för stödet och det börjar ge
resultat. 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 har
möjligheter öppnats för andra skogliga aktörer att göra det. För att bli
godkänd rådgivare måste ett antal kompetenskrav vara uppfyllda.
Skogsstyrelsen har hittills genomfört tre kurser med ca 70 deltagare.
Ansökningarna har ökat i omfattning för Skogens mångfald och
måluppfyllelsen per den sista april 2012 är 31 % för arealstödet och 46 % för
schablonstödet.

Ädellöv
Efterfrågan på stödet är fortsatt hög och förutsättningarna att nå de höjda
målen är goda. Vi har under slutet av 2011 och början av 2012 sett en kraftig
ökning av antalet inkomna ansökningar för att öka arealen ädellövskog. Vi
tror att stödet nu börjar bli mer allmänt känt bland skogsägarna. Det känns
som att flera av de åtgärder vi arbetat med börjar ge resultat. En av dessa
åtgärder är att godkänna externa rådgivare som nämnts ovan.
Inom Ädellöv har vi hittills genomfört två utbildningar för godkända
rådgivare. Intresset från tjänstemän på större virkesköpande företag och
skogsägarföreningar har dock hittills varit svalt för dessa utbildningar.

Johan Eriksson
Förvaltare LBP
Anna Wallstedt
Samordnare LBP

3(3)

