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Yttrande över PM Bevara skogens kulturmiljöer
Varje år förstörs betydande kulturvärden i det svenska skogslandskapet på grund av skogsbruket. Det
är oacceptabelt och bryter både mot kulturminneslagen och skogsvårdslagen. Kampanjer och
utredningar har avlöst varandra under årtionden utan att komma till rätta med problemen.
Det är ett bra initiativ att myndigheterna i samverkan tecknar en fördjupad helhetsbild av situationen
för skogens kulturmiljöer och av orsaker till det bristande skyddet av dessa. Beskrivna möjliga
åtgärder är ett gott försök att förbättra situationen inom det rådande skogspolitiska systemet.
Slutligen handlar det om resurser och intresse. Vem som har intresse av att ett arbete utförs och vem
som ska stå för de direkta och indirekta merkostnaderna. Om myndigheterna ska öka
utbildningsinsatser, rådgivning, samordning och uppföljning behövs resurser för det. Generellt för
näringsverksamhet gäller att ekonomisk vinst är det främsta målet och en tydlig form för skydd av
berörda kulturvärden är att det är dyrare att skada än att skydda dem. Skogsbruksmetoder som inte
leder till skador behöver utvecklas. Ansvarsfrågan berörs i rapporten men kan inte nog betonas. Den
behöver klargöras och tydligt kopplas till påföljder.
Den ekonomiska betydelse skogens kulturvärden redan har och framöver kan få kan förtydligas. Dels
anknyter den till skogens sociala värden och mer indirekta ekonomiska värden som folkhälsa och
boendeattraktivitet men också till mer direkt ekonomisk betydelse som kultur- och naturturism.
Den skogliga grundutbildningen tas upp och behovet där av att ge utrymme för skogens kulturvärden.
Det som kan tilläggas här är en fråga om rekryteringen av studenter.
SHF vill också betona betydelsen av att kulturmiljöperspektivet har plats i de olika dialoger och andra
forum som arrangeras. Exempelvis bör det ha en given plats i de regionala sektorråden vilket idag inte
alltid är fallet.
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