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Remiss av Havet och människan (SOU 2020:83) 
Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss. Vi har följande synpunkter. 

Angående förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1393) 
med instruktion för Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen samverkar med andra myndigheter i frågor som rör 
uppföljning av olika miljökvalitetsmål, utan att det är formellt reglerat på det 
sätt som Miljömålsberedningen föreslår i remissen. Det föreslagna tillägget 
innebär ett krav för Skogsstyrelsen att rapportera till Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV). HaV ska även samråda med oss om vad som ska 
rapporteras. Vi anser att förslaget är otydligt angående vilken myndighet som 
slutligen avgör vad som ska rapporteras. Om ändringen genomförs är det 
viktigt att tydliggöra ansvaret. Det blir särskilt viktigt i de fall myndigheterna 
inte kan komma överens inom ramen för samrådet. 

Angående förslag om att effekterna av kvävegödsling i skogsbruket 
behöver följas upp  
Skogsstyrelsen delar Miljömålsberedningens bedömning att om 
kvävegödslingen i skogsbruket ökar väsentligt, avseende mängd kväve per 
arealenhet, så behöver effekterna rörande kväveläckage till såväl vattendrag 
som hav följas upp. 

Angående konsekvensbeskrivningen 
Skogsstyrelsen noterar att vi inte omfattas av konsekvensbeskrivningen. Vi 
bedömer att Miljömålsberedningens förslag kan få konsekvenser även för oss 
om de genomförs. Till exempel så kan det innebära ett behov av 
utvecklingsarbete ifall Skogsstyrelsen ska rapportera data, statistik eller annat 
som vi inte har tillgång till för närvarande. Det kan handla om datainsamling, 
bearbetning, analys eller annat beroende på karaktären av det som ska 
rapporteras. Om Skogsstyrelsen förväntas ha en roll i uppföljningsarbetet 
kopplat till ökad kvävegödsling, så innebär det en ny arbetsuppgift för 
myndigheten. 
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I detta ärende har Herman Sundqvist, generaldirektör beslutat och Elisabet 
Andersson, ekolog varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också Göran Rune, avdelningschef, Dan Rydberg, enhetschef, Madelene 
Reutmer, verksjurist, samt David Ståhlberg, utredare deltagit. 
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Kopia till 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se 
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