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Skogsstyrelsen; Kortfattad lägesbeskrivning
inför övervakningskommitténs möte den 8 och 9
juni 2011
Skogsstyrelsen administrerar tre olika stöd; kompetensutveckling inom axel 1
beträffande hållbart skogsbruk samt stöd för att öka arealen ädellövskog och
stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald inom axel 2.

Generellt
Skogsstyrelsen har följt upp vad kunderna tycker om oss i en nationell
kundenkät. I kundenkäten har tre olika kundgrupper tillfrågats, varav sökande
till stöden i Axel 2 är en och där vi fick ett sammanlagt Nöjd Kund-index på
72, vilket innebär att kunderna är nöjda, på gränsen till mycket nöjda.
Kunderna tycker att vi är kompetenta och har ett mycket trevligt bemötande.
Handläggningstiderna är man mindre nöjd med och det känns bra att vi redan
är på gång att möta önskemålen om snabbare handläggning genom utökade
handläggarresurser.
Arbetet med att ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom axel 2
fortgår och har hög prioritet. En översyn av målen för axel 2 har också gjorts
vilket resulterat i ett förslag till programändring. Hittills under året har vi sett
en snabbare ökning av ansökningar och omfattningen av dem än tidigare för
Skogens mångfald.
Handläggningstiderna ligger nu för beslut om stöd på ett medianvärde på lite
över 5 månader för kompetensutveckling och mellan 6 och 7 månader för
Skogens mångfald och ädellöv. Handläggning av utbetalningar fram tills att
beslut är fattat och underlaget skickats till Jordbruksverket tar 2-3 veckor för
kompetensutveckling men det finns stora skillnader mellan ärendena beroende
på omfattning och hur bra underlaget är. För Skogens mångfald tar det ca 4,5
månader och för ädellöv tar det 2 månader. En av orsakerna är att det hittills
gjorts slutbesiktning i fält av alla slututbetalningar.
Under april/maj har 3 nya handläggare för axel 2 börjat och förhoppningsvis
ska det förbättra situationen. För axel 1 kommer man snart att påbörja
rekrytering av fler handläggare.
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Ekonomi, stöden tom110430
Budget 730 Mkr, utfall beviljat 372 Mkr, utfall utbetalt 49 Mkr

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.
Det finns fortfarande möjlighet att få stöd inom klimat och bioenergi. För
övriga områden inom Hållbart skogsbruk är budgeten i princip intecknad. Vi
har fått in färre ansökningar om utbetalning än förväntat. Hittills i år har
beslut fattas om utbetalning av 13 milj. Förväntningar finns på utbetalningar
om 110 milj i år. Den 11 maj var sista ansökningsdatum för årets första
beslutsomgång och det har kommit in ett 20-tal ansökningar om att anordna
kompetensutveckling. Andelen ansökningar om att gå utbildning eller att ens
anställda går utbildning ökar stadigt.
Väntetiden för de sökande är fortfarande längre än målsättningen. Därför
kommer vi att anställa fler handläggare.

Axel 2
Skogens mångfald
Målklassning

Det finns inga medel kvar att söka och de sista besluten håller på att fattas.
Arealstöd

Resultaten hittills visar att vägen till målet på 30 000 ha åtgärdad areal är
lång. Såväl antalet ansökningar som arealen per ansökan behöver öka om
målen ska kunna nås inom programperioden. Ett arbete har därför påbörjats
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med att ta fram åtgärder som ska öka måluppfyllelsen. Då vi ser att de
åtgärder vi gjort och de åtgärder vi planerar inte kommer att hinna få
tillräcklig effekt under programperioden har vi föreslagit en ändring av målen.
Av det totala målet för arealdelen (30 000 ha) har vid utgången av april
knappt 8 % beviljats stöd. Trenden att arealstöd söks mer i södra delarna av
landet än i norra kvarstår. För schabloner har vi en måluppfyllelse på knappt 9
%. Variationen är stor för den interna måluppfyllelsen för de olika typerna av
schablonersättningar. Frihuggning/hamling av naturvärdesträd har högst
måluppfyllelse medan det inte har kommit in någon ansökan för åtgärden att
återställa mindre vattendrag efter flottning. För schablonerna ser vi ingen
tydlig skillnad mellan norra och södra delarna men stora skillnader mellan
län. Totalt sett ser vi en större ökning av ansökningar än tidigare och det finns
ett ökat intresse för naturvårdsbränningar.
En av anledningarna till att vi inte kommer nå den förväntade måluppfyllelsen
för skogens mångfald är att det tagit längre tid än förväntat innan ersättningen
fått genomslag och att vi inte kom igång förrän 2009. Ersättningen är också
komplex med många olika möjligheter och kan upplevas som svår att förstå
och söka.
Rådgivningsprojekten som kopplar till ersättningarna har också informerat om
ersättningarna, de har gjort uppföljning av de som inte sökt ersättning efter
genomförd rådgivning etc.
De marknadsföringsinsatser som gjorts t.ex. vid annonser, webben, genom
distriktspersonal ger nu en ökad ström ansökningar och vi ser sökande som
sökt en ersättning även söker andra ersättningar.
Fler handläggare har anställt för att handläggningstiderna ska bli kortare.
Reglerna har ändrats för att förenkla och öka attraktiviteten hos ersättningen
genom att de två olika ersättningsnivåerna för areal har slagits ihop till en och
ersättning till schabloner har införts. Det går inte att genomföra fler större
regeländringar inom befintlig struktur.
Urval av planerade åtgärder

Vi ser över regelverket och ansökningsmaterialet för att underlätta och
förtydliga för sökanden.
För att korta ner handläggningstiden ännu mer ska vi utifrån en riskanalys se
över hur stor andel av ärendena som ska slutbesiktigas. Vi ska utreda om det
är möjligt att ackreditera rådgivare från t ex Hushållningssällskapet så att de
också kan utföra rådgivningar.
Vi ska även utreda om det för vissa åtgärder inom ersättningarna inte är
nödvändigt med rådgivning utan om annan dokumentation kan vara tillräcklig
så att underlaget den sökande måste skicka in minskar.
Det planeras också för riktade informationssatsningar för att få ansökningar
som omfattar större areal.
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Ädellöv
Ansökningstakten är fortsatt hög. Under årets första 4 månader har det
kommit in ansökningar på 77 ha per månad i genomsnitt. Utöver ovanstående
areal finns ytterligare 490 ha inkomna ej beslutade ansökningar. Om
ansökningstakten inte ändras kommer arealmålet att nås i februari 2012. Men
då beviljade bidrag per ha fortfarande är 2 000 kr över budgeterade 20200
kr/ha kommer budgeten att vara fylld redan i november innevarande år om
inte andelen framgallring – som är en billigare åtgärd - ökar i ansökningarna.
På regional nivå är skillnaden i ansökningstakten inte alarmerande. En analys
på länsnivå visar dock på fortsatt stora skillnader.

Johan Eriksson
Tf avdelningschef
Annelie Stomberg
Samordnare LBP
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