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Yttrande över ”Förslag till uppdatering av bilaga 4 till
föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen”
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige tillstyrker den föreslagna förteckningen
i bilaga 4. Vi ställer oss även bakom de urvalskriterier som legat till grund. Urvalet är väl
grundat på vetenskapligt underlag och kriterierna är tydliga, vilket vi anser vara viktigt.
Artskyddsbestämmelserna gäller emellertid inte enbart de fågelarter som är förtecknade i
bilagan. De gäller alla fågelarter. Ett exempel kan tas från östra Svealand där kornknarren
ofta förekommer på övergivna gamla åkermarker som inte längre brukas. Dessa
åkermarker ligger i regel insprängda i skogen och är ofta fuktiga med starka
sorkpopulationer. Förutom för kornknarren är dessa marker viktiga för traktens ugglor,
som jagar i detta landskap. Många av dessa marker har försvunnit under senare år.
Markerna har dikats ut med diken som ofta är 1,5-2 m djupa. Och därefter planterats med
gran. Det första som försvinner vid dessa tillfällen är då kornknarrarna, därefter försvinner
sorken och därmed även ugglorna.
Med hänvisning till detta vill vi påpeka behovet av artvisa vägledningar för arter som inte
är med i bilaga 4. Det går inte att hitta så väl utformade kriterier att de täcker alla behov.
Förutom kornknarren i exemplet ovan gäller detta exempelvis tallbit och lavskrika, arter
som det finns starka naturvårdsskäl att ta hänsyn till.
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige vill också påpeka vikten av
personalfortbildning. Det är extra viktigt med en rejäl kompetensförstärkning för
Skogsstyrelsens handläggare av avverkningsanmälningar. Dessa handläggare är
nyckelpersoner i arbetet, då de utgör det första ”filtret” när en avverkningsanmälan
inkommer. Då är det nödvändigt med relevant kompetens för att rätt kunna bedöma hur en
avverkningsanmälan skall hanteras för att uppfylla intentionerna i Artskyddsförordningen.
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Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige har i tidigare i yttrande över remissen
”Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket”
(Naturvårdsverket, dnr NV-08573-15) mera i detalj tagit upp frågan om framförallt
behovet av fortbildning för Skogsstyrelsens personal. För att Artskyddsförordningen skall
kunna fungera fullt ut är det dessutom av stor vikt med fortbildning, och därmed
kompetenshöjning, i tillhörande frågor för verksamhetsutövarnas personal.
Arbetet med Artskyddsförordningen är en stor och mycket viktig uppgift som nu
myndigheterna på allvar börjar tillämpa. Vi tror då att det är av stor vikt att Skogsstyrelsen
snarast utarbetar en plan för hur verksamheten knuten till förordningen skall följas upp
och utvärderas. Detta är viktigt bl.a. för att efter hand skapa en rationell, effektiv och, inte
minst, en funktionell verksamhet. Successiv uppföljning och utvärdering är dessutom
nödvändig för att skapa en i landet enhetlig tillämpning och därmed undvika
lokala/regionala särvarianter. Förslagsvis skulle man, när det gäller bilaga 4, kunna välja ut
ett mindre antal arter (som förekommer i hela landet) och extra noga följa upp hur de
hanteras.
Detta remissvar har utarbetats av Anders Wirdheim, ansvarig för frågor som rör
fågelskydd, naturvård och jakt.
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