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Förstudie om nationellt skogsprogram för 
Sverige – Förslag och ställningstagande 
(meddelande 5 2013)  

 

Sammanfattning 
MSB instämmer i förslaget att införa ett nationellt skogsprogram men saknar i 
utredningen en belysning av hur skogliga frågor berör skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar. Skogsnäringen är en nationellt omfattande 
verksamhet som på lång och kort sikt påverkar samhället. Skogsfrågorna 
påverkar bland annat riskbilden i samhället och samhällsskydd och beredskap. 
Det nationella skogsprogrammet bör även omfatta frågor om skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar. 

 

Behov av fördjupad analys 
MSB anser att den inverkan skogspolitiken och skogsnäringen har på 
samhällets olycksrisker och beredskap samt krishantering ska beaktas i ett 
nationellt skogsprogram. Beroende på vilken inriktning och utformning det 
föreslagna framtida nationella skogsprogrammet ges kan åtgärder som berör 
samhällsskydd och beredskap bli nödvändiga att beakta. Till exempel kan ett 
ändrat klimat avsevärt förändra risken för nya typer av olyckor eller kriser i 
form av svårare och mer omfattande händelser som skogsbränder, 
översvämningar eller stormskador. Dessa händelser kan påverka 
samhällsviktig infrastruktur eller ge ökade hälsorisker. För att kunna hantera 
sådana situationer i framtiden kan det krävas nya och ökade resurser.  

 

Skogsprogrammet bör också beakta vilka förebyggande åtgärder som behövs i 
samhället och som bör hanteras inom skogsnäringen. Det är vanligen mest 
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kostnadseffektivt att förebygga olyckor och kriser. Förebyggande åtgärder och 
åtgärder som minskar risken för att olyckor eller kriser ska inträffa har ofta 
långsiktig karaktär. Skogsbruket är ett tydligt exempel på detta då dagens val 
av utformning för skogsbruket troligen ger effekter minst 50 -100 år framöver 
avseende förändrad riskbild som också kan innebära en inverkan på 
samhällsviktiga funktioner.  

 

MSB anser att skogsprogrammets inriktning påtagligt kan inverka på 
samhällets riskutveckling och detta kan påverka samhället i stor omfattning på 
lång och kort sikt. Därför är det viktigt att dessa sammanhang inarbetas i 
kommande skogsprogram. I förslaget kapitel 5 framgår att en så kallad 
”Initieringsfas” ska genomföras för att identifiera andra sektorer utöver själva 
skogssektorn. MSB ser det som naturligt att även de frågor som berör 
samhällets krisberedskap och hantering av olycksrisker inklusive förebyggande 
åtgärder beaktas i processen ”Initieringsfas” inför etableringen av ett nationellt 
skogsprogram. 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har avdelningschefen Cecilia Nyström beslutat. Leif Sandahl har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen 
Mette Lindahl Olsson deltagit. 
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