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Vägen mot fossiloberoende jordbruk
Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss och vill lämna följande
synpunkter.
Skogsstyrelsen avstyrker förslaget om ett brett jordbruksavdrag som även
omfattar företag inom skogsbruk. Även om en ensidig utfasning av
dieselskatten skulle leda till de långtgående konsekvenser för det svenska
jordbruket som utredningen konstaterar så ser situationen annorlunda ut i
skogsbruket.
Det svenska skogsbruket är lönsamt och därför finns det inte skäl för staten att
intervenera på marknaden med ekonomiska bidrag. Vidare är ekonomiska
bidrag inte förenligt med den svenska skogspolitiken vars inriktning är att
skogsbruket ska vara ekonomiskt hållbart och inte ge ekonomiska bidrag för
produktionsändamål. Statliga ekonomiska stöd ska endast ges för att stödja
positiva externaliteter, till exempel miljö- och kulturmiljövärden.
Skogsstyrelsen anser inte att utredningen har kunnat påvisa att det föreligger
ett uppenbart behov av att införa ett avdrag för skogsbruket för att bibehålla
Sveriges konkurrenskraft. Ett sådant tydligt ingripande på marknaden från
statens sida fordrar en utförligare samhällsekonomisk analys av det svenska
skogsbruket och utredningens beskrivning av det svenska skogsbrukets
struktur är här otillräcklig.
Vidare tillstyrker Skogsstyrelsen förslaget om att fasa ut möjligheten att
ansöka om en återbetalning av dieselskatt. Dieselskatten är ett viktigt
styrmedel för att prissätta utsläpp av växthusgaser från användning av ett
fossilt bränsle.

I detta ärende har Herman Sundqvist, generaldirektör beslutat och Jörgen
Pettersson, policy advisor varit föredragande. I den slutliga handläggningen
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har också Göran Rune, avdelningschef och Magnus Viklund, enhetschef
deltagit.
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