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Yttrande angående ”Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-
2016.” 
 
Naturskyddsföreningen i Färs anser att det är svårt för små lokala kretsar att binda sig för 
engagemang i genomförandet av de nya målen pga av att allt arbete grundar sig på frivillighet 
och att kretsarna har en tämligen ”lös” struktur. Dessutom är genomförandet av 
miljökvalitetsmålen myndighetsutövning som inte kan ske genom kretsarna. 
Åtgärdsprogrammet  är ett viktigt dokument  och dess omfattning kräver en regional 
samordning även när det gäller ideella insatser. 
 
När det gäller möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” vill vi framföra 
följande: 
 
För att uppnå miljökvalitetsmålet för ”Levande skogar” föreslås i det ”Regionala programmet 
för miljökvalitetsmålen” bl a ett fortsatt skydd av värdefulla miljöer, där ädellövskogarna är 
ett av Skånes ansvarsområden. För att hejda förlusten av biologisk mångfald skall man även 
utse värdekärnor, detta skall stärka den biologiska mångfalden i det omgivande landskapet. 
 
Om vi skall klara av att bevara och helst stärka den biologiska mångfalden i våra skogar 
måste det ske snabba och stora förändringar när det gäller förvaltning och skötsel. Detta gäller 
såväl i områden som idag har någon form av skydd som i de stora arealerna av 
produktionsskog.  
 
När det gäller skötsel av idag skyddade områden behövs det en kompetenshöjning hos såväl 
tjänstemän på länsstyrelsen och skogsstyrelsen som hos markägare och inte minst hos 
entreprenörerna som utgör sista länken i ”skötselkedjan”. Det behövs även ett utökat 
samarbete mellan de olika aktörerna. När det gäller skötsel av skyddad skog måste 
länsstyrelsen vara ett föredöme när det gäller hänsynstagande. Skötseln av t ex ett reservat 
måste naturligtvis i första hand anpassas efter målsättningen med området. Det krävs en 
detaljstyrning och ökat informationsutbyte mellan tjänstemän och entreprenörer. Alternativa 
metoder till användandet av skogsmaskiner, med omfattande markskador som resultat, måste 
användas i betydligt större omfattning. 
 
Vi kan inte hejda minskningen av den biologiska mångfalden enbart med hjälp av skyddade 
områden. Vi måste ha en helhetssyn på landskapet och här har våra produktionslövskogar, på 
grund av sin betydande areal, en mycket viktig funktion. Den kompetenshöjning som bl a 
kampanjen ”Grönare skogar” resulterade i för drygt tio år sedan lyser idag med sin frånvaro. 



Idag blåser ekonomismens snåla vindar genom våra skogar! Det finns ett stort behov av 
förnyade ”kampanjer” som ökar förståelse för biologisk mångfald i produktionsskogarna.  Om 
inte skötseln i produktionsskogar tar hänsyn till den biologiska mångfalden kommer de 
utpekade värdekärnorna att bli isolerade öar i landskapet. 
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