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Sänkt skatt på jordbruksdiesel
Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss och vill lämna följande
synpunkter.
Priset på drivmedel, energi och livsmedel med mera har stigit kraftigt globalt
som ett resultat av kriget i Ukraina. Denna utveckling fordrar en bred analys
av de nya förutsättningarna och konkurrenskraften i olika branscher av
Sveriges ekonomi. Baserat på en bredare genomlysning bör befintliga
styrmedel ses över och eventuellt nya styrmedel utvecklas för att säkra att
Sveriges konkurrenskraft bevaras, samtidigt som en omställning gynnas för
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.
Skogsstyrelsen avstyrker dock förslaget om att skogsbruket ska omfattas av
en ökad nedsättning av koldioxidskatt och energiskatt för diesel i
arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-,
skogsbruks- och vattenbruksverksamhet.
I promemorian anges att åtgärden bedöms vara ett träffsäkert sätt att stödja
jordbruket. Promemorian saknar liknande skrivning för skogsbruket. Vidare
görs i promemorian ingen analys av hur konkurrenskraften i skogsbruket
påverkas av högre priser på insatsvaror. Särskilt tydligt blir detta i
konsekvensbeskrivningen för miljön. Risken för att svensk
livsmedelsproduktion ersätts med importer lyfts fram, men motsvarande
diskussion för skogsbruket saknas helt.
I promemorian konstateras att priset på flera viktiga insatsvaror inom jordoch skogsbruket ökat kraftigt, inklusive energi, drivmedel, gödsel och foder. I
promemorian föreslås likväl endast skattelättnader för drivmedel.
Skogsstyrelsen anser att koldioxidskatten är ett viktigt styrmedel för att
prissätta utsläpp av växthusgaser. Det är därför olämpligt att kompensera
tillfälligt höga priser på ett flertal insatsvaror med en skattenedsättning på
diesel.
Det svenska skogsbruket är lönsamt och därför finns det inte skäl för staten att
intervenera på marknaden med nedsättning av skatter. Den svenska
skogspolitikens inriktning är att skogsbruket ska vara ekonomiskt hållbart och
staten subventionerar därför inte åtgärder för produktionsändamål. Statliga
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ekonomiska stöd ges däremot för att stödja positiva externaliteter, till exempel
miljö- och kulturmiljövärden.
Skogsstyrelsen anser inte att promemorian underbyggt behovet av att införa
skattenedsättningar för skogsbruket för att bibehålla Sveriges konkurrenskraft.
Skälen för promemorians förslag och konsekvensanalysen är i det hänseendet
otillräckliga.

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