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Förord

Under de senaste åren har det förts en intensiv diskussion om den ”svenska skogsbruksmodellen”. 
I debatten framförs både synpunkter om att den inte fungerar och att den fungerar väl. Då frågan 
är central inom svensk skogs- och miljöpolitik var det naturligt att KSLA:s skogsskötselkommitté 
under innevarande mandatperiod (2011–2013) intresserade sig för frågan.

Vid arbetets start blev det uppenbart att det inte fanns en entydig definition av ”den svenska 
modellen”. Ett första arbete för skogsskötselkommittén blev därför att tydliggöra de definitioner 
som har med begreppet ”den svenska modellen” att göra. I skogspolitiskt sammanhang började 
uttrycket användas i samband med 1993 års skogspolitiska beslut. Den nya politiken innebar en 
tydlig avreglering jämfört med det tidigare detaljerade regelverket och ledorden blev nu ”frihet 
under ansvar”. Den nya politiken kännetecknades av två jämställda mål, ett produktionsmål och 
ett miljömål. Vi ger här vårt förslag till definition och avgränsning av ”den svenska modellen för 
brukande av skog”.

Det blev också uppenbart att det saknas en heltäckande utvärdering av hur väl ”den svenska mo-
dellen för brukande av skog” fungerar. I denna skrift ger skogsskötselkommittén ett förslag på hur 
en utvärdering av modellen kan göras och pekar på de svårigheter som finns vid en utvärdering. 
Vi vill ge en överblick av modellens styrkor och svagheter, samt presentera en översikt av vad som 
uppnåtts sedan 1993. Svårigheterna gäller till exempel tillgången på data, det faktum att modellen 
endast varit i drift under knappt två decennier, vilket är en kort tid i skogliga sammanhang, och att 
de politiska målen med brukandet av skogen inte är formulerade som mätbara mål. Kommitténs 
avsikt har varit att göra detta i ett brett samhällsperspektiv med avseende på skogens ekonomiska, 
ekologiska och sociala värden. Vår förhoppning är att arbetet kan bidra till utformandet av förbätt-
rade skogsskötsel- och skogsbruksmetoder med hänsyn till effektivitet och kvalitet vid integrering 
av produktions- och miljömålet.

December 2012

Göran Örlander
Ordförande KSLA:s skogsskötselkommitté
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Uttrycket	 den	 svenska	 modellen	 används	 och	
har	 använts	 i	 flera	 sammanhang.	 Mest	 känt	 är	
det	 antagligen	 från	 1938	 då	 LO	 (Landsorga-
nisationen)	 och	 SAF	 (dåvarande	 Svenska	 Ar-
betsgivareföreningen)	 undertecknade	 Saltsjö-
badsavtalet	 om	 att	 arbetsmarknadens	 parter	
ska	sluta	avtal	i	konsensus	och	utan	inblandning	
av	staten.	I	skogspolitiskt	sammanhang	började	
uttrycket	den	svenska	modellen	användas	i	sam-
band	med	1993	års	skogspolitiska	beslut.

Den nya politiken innebar en tydlig avregle-
ring jämfört med det tidigare detaljerade regel-
verket. För att de skogspolitiska målen skulle 
kunna nås förväntades landets skogsägare ta 
större eget ansvar för skogens skötsel än den 
som skulle utföras enbart genom att följa re-
gelverket. Inte minst gällde det miljöhänsynen. 
Skogsägaren fick ökad frihet men också ökat 
ansvar. Ökat ansvar gällde även andra aktörer 
inom skogssektorn.

Den nya politiken innebar en ny utgångs-
punkt för skogsbrukets bedrivande, nämligen 
att skogspolitiken skulle kännetecknas av två 
jämställda mål, ett produktionsmål och ett 
miljömål. Produktionsmålet innebär att skogs-
marken ska utnyttjas effektivt för uthålligt god 
avkastning och handlingsfrihet avseende an-
vändningen av skogens produkter. Miljömålet 
handlar om bevarande av skogsmarkens pro-
duktionsförmåga och biologiska mångfald 

samt värnande av skogens kulturmiljövärden, 
estetiska och sociala värden.

Vad det i praktiskt skogsbruk eller vid en 
enskild skogsbruksåtgärd innebär att ”produk-
tion och miljö” ska vara jämställt har aldrig 
varit helt tydligt och det har framförts olika 
uppfattningar om hur balansen mellan de 
ibland motstående målen ska komma till ut-
tryck i skogen och skogsbruket. Något förenk-
lat kan man dock säga att riksdagen menar att 
båda målen är lika viktiga. 

En frågeställning inför 1993 års skogspoli-
tiska beslut som krävde särskild utredning var 
valet av strategi för att klara miljömålets del 
om säkrandet av biologisk mångfald. En ut-
redningsgrupp analyserade två huvudalternativ 
(Liljelund m fl 1992):

1. Ett rent produktionsinriktat skogsbruk på 
största delen av arealen och en relativt stor 
arealandel (ca 15 %) skyddad skog nedanför 
skogsodlingsgränsen.

2 Naturhänsyn tas på all mark som används 
för skogsbruk och en mindre arealandel 
skyddad skog.

Utredningsgruppen föreslog alternativ 2 en-
ligt ovan, vilket också blev riksdagens beslut. 
Det skogspolitiska beslutet 1993 lade alltså fast 
att naturhänsyn men också ”kulturmiljövärden 
samt dess estetiska och sociala värden” ska vär-
nas på all mark som används för skogsbruk.

1. Den svenska modellen i ett skogspolitiskt 
 sammanhang
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1.1 Är modellen effektiv?
1993 års skogspolitiska beslut innebar flera sto-
ra utmaningar för skogsbruket. Den antagligen 
största var att utforma skogsskötseln så att den 
tillsammans med naturskyddet kunde bidra till 
att säkra biologisk mångfald. Genom forskning 
och utbildningsinsatser skedde under 1990-ta-
let en betydande ökning av kunskapen om na-
turliga skogsekosystem och om enskilda arters 
och artgruppers biologi. Parallellt med detta 
utvecklade skogsbruket modeller och åtgärder 
för att vid avverkning ta hänsyn till framför allt 
biologisk mångfald. Åtgärderna koncentrerades 
i första hand till föryngringsavverkning, men 
berör även gallring och annan skogsskötsel. 
Med början under tidigt 1990-tal började man 
i skogsbruket i större omfattning lämna natur-
värdesträd, skyddszoner mot bäckar, hänsyns-
krävande biotoper, osv. Ekologisk landskaps-
planering introducerades i storskogsbruket.

Med framtagning av instruktioner och cer-
tifieringsstandarder fick hänsynen vid föryng-
ringsavverkning relativt lika inriktning, även 
om det var vanligt med betydande skillnader 
i dess omfattning (volymen av lämnade träd) 
mellan enskilda hyggen och mellan skogsägare.
Efter ett antal år av ”nytt skogsbruk” var det 
naturligt för skogsägare och andra intressenter 

att fråga sig om den hänsyn som tas fungerar, 
dvs om den kan bidra till att bevara biologisk 
mångfald eller värna andra av skogens miljö-
värden. Mer tillspetsad är frågan om miljö-
hänsynen är kostnadseffektiv, eftersom den i 
allmänhet innebär att skogsägaren avstår från 
virkesintäkter.

Det är emellertid svårt att beräkna det eko-
nomiska värdet på den för hänsynsändamål 
kvarlämnade virkesvolymen vid föryngringsav-
verkning eller andra hänsynsåtgärder, samt på 
de av skogsägare frivilligt avsatta områdena (så 
kallade frivilliga avsättningar). Skogsstyrelsens 
inventering av hyggen fem år (södra Sverige) 
respektive sju år (norra Sverige) efter föryng-
ringsavverkningar 2000/01–2002/03 visar att 
den lämnade trädvolymen (förutom lämnade 
frö- eller skärmträd) i genomsnitt var 14,1 
m3sk per hektar (Skogsstatistisk årsbok 2012), 
motsvarande 2,8 miljoner m3sk per år. Cirka sju 
år tidigare, dvs åren närmast efter att den nya 
skogspolitiken infördes, var motsvarande siffra 
7,1 m3sk per hektar.

De frivilliga avsättningarna av produktiv 
skogsmark beräknades vid en sammanställning 
gjord 2009–2010 uppgå till 1,35 miljoner hek-
tar, varav 0,2 miljoner hektar i fjällnära skog 
(Skogsstyrelsen 2012).

Produktions- och miljömålet	så	som	det	beskrivs	i	regeringens	proposition	1992/93:226	(Anon	1992):

Produktionsmålet:	Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en ut-
hålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga om användningen av 
vad skogen producerar.

Miljömålet:	Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och ge-
netisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma 
i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter 
och naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.



8	 	 	 	 Kungl.	Skogs-	och	Lantbruksakademiens	TIDSKRIFT	nr	8		2012

1.2 Inte bara biologisk mångfald – 
 även ekosystemtjänster
I skogspolitikens miljömål har säkrandet av 
biologisk mångfald en framskjuten plats. Det är 
nog ingen överdrift att påstå att vid introduktio-
nen av politiken och under resten av 1990-talet 
låg miljömålets fokus på hur biologisk mång-
fald skulle bevaras. Som senare beskrivs i den-
na rapport tonades skogens kulturmiljövärden 
och sociala värden ner i lagstiftningen (även  
om andra satsningar gjordes framför allt inom 
kulturmiljövården).

Diskussionen och debatten omkring eller 
något efter millennieskiftet breddade succes-
sivt synen på vad skogens miljövärden omfat-

tar. Det blev för allt fler uppenbart att skog, 
skogsbruk och användning av skogsprodukter 
har betydelse för jordens klimat, för tillgång på 
ren luft, rent vatten och förnybara produkter, 
renskötsel, för rekreation, friluftsliv, inklusive 
jakt, samt folkhälsa med mera. Till värdet av 
biologisk mångfald kom alltså värdet av ett fler-
tal ekosystemtjänster som skogen kan tillhan-
dahålla att successivt läggas.

Bakom det vidgade perspektivet ligger 
sannolikt en generellt ökad insikt och kun-
skapsnivå men antagligen också det faktum 
att riksdagen 1999 inrättade 15 miljökvali-
tetsmål, som 2005 utökades till 16. Av flera 
miljökvalitetsmål framgår att skogsbrukets 

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster	är	de	nyttor	som	människor	får	från	ekosystemen,	som	till	exempel	försörjningen	
av	livsmedel	och	rent	vatten,	omhändertagande	av	föroreningar,	jordens	bördighet	och	buffringen	av	
negativa	effekter	av	klimatförändringarna.	Även	försörjning	av	skogsbaserade	produkter	är	en	ekosys-
temtjänst.

I	proposition	2009:10/155	(Anon	2009)	skriver	regeringen	att	”den	biologiska	mångfalden	är	en	förut-
sättning	för	allt	liv	på	jorden	och	utgör	basen	för	de	ekosystemtjänster	som	är	nödvändiga	för	mänsklig-
hetens	existens”.	I	denna	rapport	använder	vi	begreppet	på	det	sättet,	dvs	vi	ser	inte	biologisk	mångfald	
som	en	ekosystemtjänst	i	sig,	utan	som	en	bas	för	ekosystemtjänsterna.

Ekosystemtjänsterna	delas	ofta	in	i	fyra	olika	huvudtyper:

• Producerande ekosystemtjänster:	Livsmedel	som	kött,	fisk,	grönsaker	och	spannmål,	träråvaror,	
kemikalier	för	läkemedel	och	bioteknik	samt	genetiska	resurser,	med	mera.

• Stödjande ekosystemtjänster:	Biogeokemiska	kretslopp	som	omsättningen	av	näringsämnen,	kol	
och	syre	samt	primärproduktion	och	näringsvävens	dynamik,	med	mera.

• Reglerande ekosystemtjänster:	Påverkan	på	klimat	och	luftkvalitet,	reglering	av	översvämningar	
och	upptag	av	koldioxid	och	närsalter	av	mänskligt	ursprung.

• Kulturella ekosystemtjänster:	Rekreation,	turism,	estetiska	värden,	andlig	välfärd,	kulturarv,	möj-
ligheter	till	utbildning	och	forskning,	inspirationskälla	för	konst,	litteratur,	musik,	med	mera.
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utförande har stor betydelse för möjligheterna 
att uppfylla dem. Det gäller till exempel målen 
Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan, Bara 
naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande 
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet 
och Myllrande våtmarker. På vilket sätt skogen 
brukas har alltså betydelse för många viktiga 
ekosystemtjänster. Det innebär också att den 
svenska skogspolitiska modellen måste kunna 
hantera fler aspekter än ”bara” biologisk mång-
fald. Det kan också uttryckas som att perspek-
tivet för brukandet av skog har vidgats eller att 
det skett en förskjutning av balansen mellan 
insatser, intresse, värde av, etc, bevarandet av 
biologisk mångfald och tillhandahållande av 
ekosystemtjänster.

1.3 Modellen behöver definieras och 
 ges ett namn
Diskussionen om den svenska skogspolitiska 
modellen har intensifierats under senare år 
och allt fler personer eller grupperingar deltar. 
Det har då visat sig att det saknas en entydig 
definition av vad modellen innebär och inne-
håller. Nedan beskrivs det som författarna till 
denna rapport anser vara de viktigaste delarna 
i skogspolitikens svenska modell och som alltså 
definierar den:

• Två jämställda skogspolitiska mål, ett produk-
tions- och ett miljömål, beslutade av riks-
dagen 1993 och bekräftades i ett riksdags-
beslut 2008 (Anon 2008a). Bakgrunden 
återfinns i 1988 års miljöpolitiska beslut 
där skogsbrukets miljöansvar fastställdes. 
Genom 1991 års miljöpolitiska beslut kom 
den generella principen om sektorsansvaret 
för naturmiljön att preciseras av riksdagen.

• Tillsammans med regleringar för brukande 
ska skogsägarens frihet under ansvar ligga 
till grund för att skogen sköts så att de båda 

skogspolitiska målen uppnås. Skogsbruket 
ska frivilligt ta ett större ansvar än vad re-
gelverket kräver, men en skogsägare ska 
samtidigt ha frihet att utöva och utveckla 
sitt brukande. För detta krävs att skogs-
ägare och andra personer som påverkar hur 
skogsbruksåtgärder utförs är motiverade att 
arbeta för att uppnå de skogspolitiska må-
len och har en hög kunskapsnivå inom dessa 
områden.

• Dialog och samverkan i olika former mellan 
myndigheter, skogsnäringen och intresse-
organisationer. Här inryms flera aktiviteter, 
bland annat utvecklingen och etableringen 
av certifiering av skogsbruk under andra 
halvan av 1990-talet, samt utarbetandet och 
fastställandet 1999 av miljökvalitetsmålet 
Levande skogar och andra miljömål med på-
verkan på skogen och dess brukande. Under 
2011 inledde Skogsstyrelsens en dialog om 
miljöhänsyn med brett deltagande av olika 
intressenter.

• Bevarande och främjande av skogens biolo-
giska mångfald och ekosystemtjänster ska 
ske genom den sammanlagda effekten av 
miljöhänsynen vid alla skogsbruksåtgärder, 
skogsbrukets frivilliga avsättningar (skogs-
brukets ansvar) samt det formella skyddet 
av skog (statens ansvar). En förutsättning i 
modellen är antagandet att med en förhål-
landevis långtgående hänsyn på den mark 
som brukas, kan den skyddade arealen skog 
vara mindre än vad fallet skulle vara vid en 
lägre hänsynsnivå.

KSLA:s skogsskötselkommitté anser att den 
svenska modellen för brukande av skog är en bra 
benämning på den modell för skogsbruk som 
gällt sedan 1994. Att behålla uttrycket ”den 
svenska modellen”  ligger nära till hands efter-
som det dels är ett väletablerat uttryck och 
just en modell, dels påminner om den sam-
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skador på forn- och kulturlämningar uppfyllda 
vid avläsningen 2010.

Nu återstår att avgöra om den generella mil-
jöhänsynen tillsammans med andra åtgärder 
gett resultat, dvs: Har den biologiska mångfal-
den säkrats av vidtagna åtgärder?

Produktionsmålet	i	skymundan
Med introduktionen av miljömålet i skogspoli-
tiken följde att intresset för produktionsfrågor 
kom i skymundan, något som också kan tyckas 
rimligt med hänsyn till att skogsbruk fram 
till dess i huvudsak haft hög produktion som 
ett prioriterat mål. Ytterligare en orsak till det 
minskade intresset för produktionsfrågor, som 
ju kräver investeringar i produktionshöjande 
skogsbruksåtgärder, var den lågkonjunktur som 
drabbade skogsindustrin i början av 1990-talet. 

Oavsett vilka av nämnda orsaker som väger 
tyngst kan man i statistiken utläsa att röjnings- 
och markberedningsarealen gick ner, skogs-
gödslingen och användning av contortatall 
minskade kraftigt, skyddsdikningen upphörde 
nästan helt, osv. Intresset för ståndortsanpass-
ning (i ett produktionsperspektiv) avstannade. 
Skogsproduktionsfrågor diskuterades mycket 
lite jämfört med under föregående decennier. 
Vidare minskade forskningsmedlen inom pro-
duktionsområdet till förmån för kunskapsupp-
byggnad kring skogens biologiska mångfald. 
Inom skogsvårdsorganisationen (nuvarande 
Skogsstyrelsen) försköts insatserna för rådgiv-
ning till skogsägare från föryngring och be-
ståndsvård till åtgärder för att bevara biologisk 
mångfald.

För skogsproduktionen finns inga mål av 
samma slag som för biologisk mångfald. Det 
finns till exempel inga av riksdagen fastställda 
mål på omfattningen av vissa skogsbruksåtgär-
der, viss tillväxtnivå eller på visst skogstillstånd. 
Produktionsvärden förutsätts landets skogs-
ägare åstadkomma inom ramen för befint-

förståndsprincip på vilket Saltsjöbadsavtalet 
byggde år 1938. ”Brukande” inbegriper enligt 
vår definition all användning av den skogliga 
resursen, dvs skogsbruk, naturvård, rekreation, 
viltförvaltning med mera.

1.4 Har modellen fungerat för att 
 klara skogspolitiken? 
Som tidigare beskrivits introducerades med 
1993 års skogspolitiska beslut de två jämställda 
målen, produktionsmålet respektive miljömå-
let.

Biologisk	mångfald	i	fokus
Miljömålet kom tidigt att fokusera på biologisk 
mångfald, medan en del av de miljövärden som 
också diskuteras idag (kulturmiljö- och sociala 
värden, vattenkvalitet, med mera) kom i skym-
undan eller över huvud taget inte behandlades. 
I både miljömålet och den omarbetade skogs-
vårdslagens § 1 anges uttryckligen att den bio-
logiska mångfalden ska säkras respektive be-
hållas.

Med den nya politiken började man i skogs-
bruket allt mer lämna strukturer med betydelse 
för biologisk mångfald på hyggena (t ex gamla 
och döda träd), sådana som man normalt avver-
kat i tidigare skogsbruksmodeller. Vidare avsat-
te man betydande arealer produktiv skogsmark, 
allt med syftet att bidra till att säkra biologisk 
mångfald (frivilliga avsättningar).

I miljökvalitetsmålet Levande skogar sat-
tes mål för hur vissa parametrar som bedöms 
gynna biologisk mångfald skulle öka genom 
anpassningar i skogsbruket. Det gällde till ex-
empel volymen hård död ved per hektar och 
andel äldre lövrik skog. Även i certifierings-
standarder finns mål med syftet att bevara bio-
logisk mångfald. De mål i Levande skogar som 
skogsbruket kunde påverka och som var möjliga 
att utvärdera var med undantag från målet om 



Dags	att	utvärdera	den	svenska	modellen	för	brukande	av	skog	 11

lig lagstiftning och med frihet under ansvar. 
Emellertid anger skogspolitiken att det inte är 
tillräckligt att precis klara lagstiftningen för att 
de skogspolitiska målen ska nås. Skogsägarna 
ska ”i medeltal” ligga över lagnivån.

De sektorsmål som finns för skogspro-
duktion har tagits fram i samverkan mellan 
Skogsstyrelsen och andra skogliga intressenter, 
framför allt skogsbruket. De är fastställda av 
Skogsstyrelsen. Vid den senaste sektorsmålspe-
riodens slut år 2010 kunde det konstateras att 
uppsatta mål för de viktiga åtgärderna föryng-
ring eller röjning inte var uppfyllda. För röjning 
var man långt ifrån målet (Duvemo m fl 2012).

Det framtida skogstillstånd som de senaste 
20 årens föryngrings- och röjningsambitioner 
tillsammans med omfattande betesskador i ung- 
skog kommer att resultera i diskuteras emellan- 
åt. I avverkningsberäkningar (till exempel SKA 
VB -08 [Claesson m fl 2008] och andra ana-
lyser [t ex Rosvall 2007]) försöker man nivå-
lägga kvalitet, omfattning och resultat av olika 
skogsvårdsambitioner. Där blir det tydligt att 
ökade ambitioner inom skogsvård leder till 
bättre tillväxt och virkesrikare framtida sko-
gar. Detta samband har föranlett förhållandevis 
litet intresse och liten politisk aktivitet. Man 
kan hävda att det är tveksamt om den svenska 
modellen för brukande av skog har klarat att 
hantera skogspolitikens produktionsmål under 
de senaste 20 åren.

Klimatmål	och	mål	för	skogens	sociala	värden	
länge	förbisedda
I proposition 1992/93:226 (Anon 1992) om-
skrivs sambandet mellan skog och klimat yt-
terst kortfattat. Där anges att skogen är en 
kolsänka och att skogbruket måste anpassas till 
en klimatförändring. Skogsprodukters roll som 
ersättare av fossila bränslen och klimatosmarta 
material har fått bred uppmärksamhet först ef-
ter millennieskiftet.

I det senaste skogspolitiska beslutet (2008) 
betonas sambandet mellan klimat, skog och 
skogsbruk. Redan i propositionens (Anon 
2008) första mening anges att ”grunderna i 
den gällande skogspolitiken bör ligga fast men i 
högre grad beakta framtida klimatförändringar”. 
Skogsråvarans betydelse för att ersätta fossila 
bränslen och ej förnybara material lyfts fram 
och värdet av hög skogsproduktion poängteras 
som en följd av det men också behovet av att 
anpassa skog och skogsbruk till ett förändrat 
klimat. I stort sett råder sedan några få år enig-
het om nyttan av att använda skogsråvara från 
ett hållbart skogsbruk för att bromsa växthus-
effekten. En berättigad fråga är emellertid om 
den svenska modellen för brukande av skog har 
klarat att inkludera skogens och skogsbrukets 
roll i arbetet med att motverka den pågående 
klimatförändringen.

På samma sätt som brukandet av skog har 
betydelse för klimatet påverkar skogsbruk hur 
skogslandskapet upplevs av människan. Det är 
väl belagt att olika skogsmiljöer har olika att-
raktionskraft (Kardell och Lindhagen 2006, 
Eriksson m fl 2012) och sannolikt också olika 
effekt på människors hälsa (t ex Annerstedt 
m fl 2010). Trots det har med vissa undantag 
skogens intressenter visat obetydligt intresse 
för hur skog formas med hänsyn till estetik, re-
kreation och friluftsliv sedan det skogpolitiska 
beslutet 1993.

Under våren 2012 blossade en intensiv de-
batt upp om effekter av skogsbruk på männis-
kors rekreationsmiljö, lanskapets estetiska vär-
den med mera. Diskussionens vågor gick höga 
och många debattörer stod långt ifrån varan-
dra i uppfattning. Det är mycket möjligt att en 
framtida analys visar att den svenska modellen 
för brukande av skog knappast lyckats hantera 
”skogens sociala värden” på ett rationellt sett 
under hela två decennier.

Hur skogen brukas har även betydelse för 
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rennäringen och jaktbart vilt. Enligt skogs-
vårdslagen ska skogsbruket årligen samråda 
med rennäringen för eventuella anpassningar 
av aktuella skogsbruksåtgärder, som till exem-
pel föryngringsavverkning och markberedning. 
Detta gäller framför allt inom renskötselområ-
dets året-runt-marker, men samråd bör enligt 
lagen ske även utanför dessa avseende större 
skogsägare. I en policyförklaring utgiven 2008 
tydliggör Svenska Samernas Riksförbund hur 
man ser på ett renskötselanpassat skogsbruk. 
Samråden ska utvecklas till förhandlingar och 
det framgår att contortatall bör förbjudas inom 
renskötselområdet samt att gödsling inte ska 
förekomma på marker med lavinslag.

Idag är betestrycket av klövvilt på många 
håll i landet högre än vad betestillgången med-
ger. Detta förorsakar förluster på grund av 
försämrad kvalitet och framtida volymproduk-
tion (Pettersson 2010, Kempe 2012). Många 
markägare planterar gran på tallmarker, vil-
ket får produktionseffekter för framtiden. Ett 
stort betestryck får också negativa effekter på 
trädbildning av rönn, asp, sälg och ek. Den nya 
viltförvaltningen (bl a Anon 2010) är ett nytt 
redskap för att åstadkomma en god balans mel-
lan skogsproduktion, biologisk mångfald och 
viltbete.

Vid en utvärdering av den svenska model-
len för brukande av skog bör även resultat och 
erfarenheter av skogsbrukets samråd med ren-
näringen och av den nya viltförvaltningen ingå.

1.5 Modellen bör utvärderas
Det har nu gått nära 20 år sedan den svenska 
modellen för brukande av skog introducerades. 
Den politiska målsättningen skulle uppnås med 
två jämställda mål, frihet under ansvar, dialog 
och samverkan, samt en avvägning mellan na-
turvårdsavsättningar och hänsyn vid alla skogs-
bruksåtgärder.

Trots att stora resurser sedan dess satsats 
inom och utanför skogsbruket och många 
människor varit och är engagerade är det osä-
kert vad modellen lett till för resultat i skogen. 
Denna osäkerhet och att allt fler röster höjs med 
krav på utvärdering motiverar att modellen ut-
värderas:

• Har modellen klarat att uppfylla produk-
tions- och miljömålen?

• Främst med avseende på miljömålet beva-
rad biologisk mångfald – det miljömål som 
förändrat skogsbruksmetoderna mest: Har 
modellen klarat av att säkra skogens bio-
logiska mångfald och dess genetiska varia-
tion?

• Har modellen lyckats att efter hand inklu-
dera sådana ekosystemtjänster som inte fick 
särskilt stor uppmärksamhet vid det skogs-
politiska beslutet 1993, såsom till exempel 
klimatmål och sociala värden?

• Har modellen resulterat i kostnadseffektiva 
lösningar för att uppnå målen i skogen?

Brist	på	uppföljningsbara	mål	och	bra	data
Det finns flera svårigheter vid en utvärdering 
av produktions- och miljömålen. Bland annat 
finns endast ett fåtal konkreta och mätbara 
uppföljningsmål. Med bra dataunderlag, men 
utan väl formulerade mål, kan en utvärdering 
inte komma längre än till att beskriva trender: 
”Pekar kurvorna upp eller ner?”

För produktionsmålets centrala ekosys-
temtjänster virkesförråd och skogstillväxt kan 
Riksskogstaxeringen tillhandahålla bra data i 
långa tidsserier. Bortsett från Skogsstyrelsens 
sektorsmål, varav de senaste löpte ut 2010, sak-
nas dock tydliga mål som kan följas upp.

Biologisk mångfald, som utgör tyngdpunk-
ten i miljömålet, går knappast att utvärdera i sin 
helhet eftersom det som begrepp är så komplext 
och dessutom politiskt laddat. Man får helt en-



Dags	att	utvärdera	den	svenska	modellen	för	brukande	av	skog	 13

kelt sortera ut de delar av mångfalden som är 
utvärderingsbara och strikt hålla sig till dem. 
Att utvärdera enstaka arter eller enbart rödlis-
tade arter och kalla detta för ”biologisk mång-
fald” ger en skev bild av verkligheten. Frågan 
som istället bör ställas är: Vilka arter eller art-
grupper tycks klara sig bra, vilka behöver extra 
åtgärder och vilka går det direkt dåligt för, res-
pektive vilka saknar bedömningsgrunder?

Ytterligare en svårighet rörande den biolo-
giska mångfalden är att den även behöver föl-
jas upp utanför den egentliga skogsmarken, då 
arttrender inte enbart kan förklaras med hur 
den produktiva skogsmarken brukas i landska-
pet. Många sällsynta arter är nämligen knutna 

till trädarter och trädtyper som inte sällan till 
övervägande del återfinns på andra markslag 
än skogsmark. Det gäller till exempel flera 
sydsvenska lövträdsarter som bland annat hy-
ser sällsynta kryptogamer och insekter. Det 
är därför viktigt att inkludera analys av tren-
der i trädförekomst även utanför den egentliga 
skogsmarken, såsom i jordbrukslandskapet, al-
léer, etc.

Modellen	har	endast	gällt	i	20	år
Ett faktum att ta hänsyn till vid en utvärdering 
är att det ”bara” gått knappt 20 år sedan model-
len introducerades i svenskt skogsbruk. Vid en 
utvärdering måste man därför beakta att:

Många sällsynta arter är knutna till trädarter och trädtyper som finns utanför skogsmarken. Vid en utvärdering av biologiska 
mångfalden är det viktigt att inkludera analys av trender i trädförekomst även i jordbrukslandskapet. Betesmark med hamlade 
lindar. Hättebo, Värnamo kommun. Foto: Göran Örlander.
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1. endast en mindre del av skogslandskapet har 
påverkats av den nya skogsbruksmodellen;

2. effekterna av skogsbruk sedan 1993 därför 
måste separeras från effekterna av skogsbruk 
dessförinnan;

3. det under de två sista decennierna har skett 
förskjutningar mellan hur vi värderar bio-
logisk mångfald, skogsproduktion och and-
ra ekosystemtjänster, vilket kan ha lett till 
vissa förändringar i skogsbruksmetoder.

För skogens utveckling är 20 år en kort tid. 
Vid en utvärdering innebär det bland annat att 
det är viktigt att försöka separera effekterna av 
skogsbruk sedan 1993 från effekter av skogs-
bruk dessförinnan. Detta innebär exempelvis 

att den fulla effekten på biologisk mångfald av 
avverkning av äldre skog ännu inte uppnåtts, 
samtidigt som skogsbruksåtgärder i syfte att 
restaurera den biologiska mångfalden ännu inte 
givit full avkastning.

Skogsbrukets påverkan på och anpassningar 
för att främja biologisk mångfald och ekosys-
temtjänster har i första hand gjorts vid slutav-
verkning. Endast drygt 3 miljoner hektar (ca 
13 %) av landets 23 miljoner hektar produk-
tiv skogsmark har slutavverkats med rådande 
skogsbruksmodell. Adderas arealen röjning och 
gallring till slutavverkningsarealen har cirka 10 
miljoner hektar skog påverkats av avverkning 
sedan den nya skogspolitiken infördes 1993 (fi-
gur 1.1).

Figur 1.1. Ackumulerad areal slutavverkning, gallring och röjning 1993–2010 (1000-tals ha). Observera att en del åtgärder har 
utförts på samma areal så att den totala av röjning, gallring eller slutavverkning påverkade arealen under perioden är mindre, 
uppskattningsvis 20–30 % mindre. Källa: Skogsstatistisk Årsbok, ett flertal årgångar.
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Det är vid slutavverkning som risken för ne-
gativ påverkan på skogsmiljön och omgivande 
ekosystem är som störst. Detta är en förklaring 
till att de största insatserna för att uppnå miljö-
målet gjorts i samband med slutavverkning. Ur 
ett utvärderarperspektiv innebär detta att tren-
der i data som samlats in på landskapsnivå till 
stor del kan vara orsakade av skogsbruket före 
1993. Det är därför nödvändigt att data som 
beskriver landskapstrender kompletteras med 
data från bestånds- och substratsnivån.

Andra påverkansfaktorer än skogsbruk 
med både produktions- och miljöeffekter som 
bör beaktas av en utvärderare är depositions-
förändringar (kväve- och svaveldeposition), 
klimatförändringar, effekter av annan markan-
vändning och industrikonjunkturer från 1993 
fram till idag.

Merparten av de åtgärder för miljömå-
let som gjorts i skogsbruket har syftat till att 
säkra biologisk mångfald. Det finns emellertid 
två exempel på ekosystemtjänster som genom 
EU-direktiv sedan 1993 fått ökad vikt vid bru-
kande av skog. Det är ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) och direktivet om främjandet 
av användningen av energi från förnybara en-
ergikällor (2009/28/EG). Det förstnämnda 
direktivet syftar till att säkerställa skogen som 
leverantör av rent vatten. Det andra lyfter fram 
skogens potential i klimatsammanhang genom 
att motverka ökningen av växthusgaser i atmo-
sfären genom kollagring och substitution av 
fossila bränslen och material.

Ett annat och sentida exempel som sanno-
likt påverkat hur vi viktar skogens ekosystem-
tjänster är debatten om effekter av skogsbruk 
på människans rekreationsmiljö och landska-
pets estetiska värden. Debatten har antagligen 
bidragit till att öka betydelsen av skogens re-
kreationsvärden, vilket också innebär en för-
skjutning av den relativa vikten mellan skogens 
ekosystemtjänster.

Intresset för skogsproduktion minskade, 
åtminstone relativt sett, under 1990-talet för 
att några år in på 2000-talet åter öka. Delvis 
orsakades detta av rådande industrikonjunktur 
– men förändringen i skogspolitiken har san-
nolikt också bidragit.

Mer	än	resultatet	i	skogen	bör	utvärderas
Utöver produktions- och miljöeffekter i skogen 
och i omgivande ekosystem finns anledning att 
också utvärdera ”de mjuka delarna” av model-
len.

• Hur har skogsägarens frihet under ansvar 
fungerat?

• Hur har sektorsansvaret fungerat?
• Hur har balansen mellan stat och skogs-

ägare fungerat när det gäller ansvar för bio-
logisk mångfald och ekosystemtjänster?

• Har dialog och samverkan mellan olika in-
tressenter varit konstruktiv och lett i rikt-
ning mot de skogspolitiska målen?

• Har modellens ”mjuka delar” varit kostnads-
effektiva?

Gemensamt för frågorna ovan är att de säl-
lan ställts i samband med diskussioner om en 
utvärdering av den svenska modellen för bru-
kande av skog. De är inte desto mindre viktiga 
eftersom de knyter an till viktiga förutsätt-
ningar för att ”resultatet i skogen” ska motsvara 
övergripande politiska målsättningar. Det är 
därför nödvändigt att också undersöka hur mo-
dellens ”mjuka delar” fungerat.

Hur	modellens	effekt	på	biologisk	mångfald	
och	ekosystemtjänster	kan	utvärderas
Det är förhållandevis enkelt att objektivt re-
dovisa strukturella förändringar i våra sko-
gar från 1993 och fram till idag i termer av 
till exempel mängd död ved, andel lövskog 
och andel gammal skog med hjälp av data 
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bruket och att nationell datainsamling planeras 
utifrån ett uppföljnings- och utvärderarper-
spektiv. Detta genom att beakta de metoder 
som använts vid insamlandet av dataunderlagen 
så att dessa är jämförbara över tid och insam-
lade på ett objektivt, systematiskt och statistiskt 
korrekt sätt och att tidigare och gällande be-
dömningsgrunder har vetenskapligt stöd.

Utförare
Om den svenska modellen för brukande av skog 
ska utvärderas med avseende på direkta effekter 
på biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
krävs kunskap om tillgång och kvalitet på data 
på många nivåer. Deltagande av forskarsamhäl-
let blir nödvändigt för att fånga upp försöksdata 
som direkt kopplar ihop en åtgärd med effekter. 
Till detta krävs kompetenser kopplade till mil-
jöanalys som kan värdera tillgängliga data så att 
inte för långtgående slutsatser dras på trender 
på landskapsnivån eller på data av dålig kva-
litet. Alltför långtgående slutsatser kan heller 
inte dras från modellstudier.

Initiativ till och koordinering av en utvärde-
ring skulle kunna ligga på Skogsstyrelsen under 
förutsättning att Skogsstyrelsen nogsamt beak-
tar att man utgör en del av modellen och där-
med en del av det som utvärderas. En referens-
grupp från forskarsamhället är nödvändig för 
att rätt värdera olika vetenskapliga studier eller 
utredningar, liksom en referensgrupp som brett 
företräder olika markägar- och skogliga intres-
senter. Vid utvärderingen av de mjukare delarna 
av modellen, såsom dialog och samverkansde-
larna, krävs en breddning av den vetenskapliga 
kompetensen i utvärderingsgruppen så att den 
också omfattar samhälls- och beteendevetare.

I följande kapitel ger vi exempel på trender, 
tillgängliga data och svårigheter en utvärderare 
kan råka ut för vid en utvärdering av den svens-
ka modellen för brukande av skog på biologisk 
mångfald och olika ekosystemtjänster.

från Riksskogstaxeringen. Det är svårare att 
använda data som bygger på bedömningar av 
skogsbruksåtgärder, som till exempel data från 
Skogsstyrelsens inventering av miljöhänsyn el-
ler skogsbrukets egenuppföljningar, eftersom de 
sällan är fullt ut objektiva. Samtliga dessa da-
takällor ger dessutom bara information om just 
strukturella förändringar i skogen. Ett arbete 
med syftet att utvärdera om vi är på rätt väg 
måste också bygga på vilken nytta eller skada 
dessa strukturer har direkt på växter och djur 
och på ekosystemtjänster. 

Mycket av det lättillgängliga dataunderlaget 
som skulle kunna användas för att värdera den 
direkta nyttan av olika åtgärder tas fram inom 
olika former av nationell miljöövervakning och 
beskriver trender på landskapsnivån, trender 
som även påverkats av skogsbruket före 1993. 
Det kan därför inte användas enskilt vid en ut-
värdering av effekterna av den svenska model-
len för brukande av skog.

En utvärdering kräver kompletterande data 
som är direkt kopplade till olika skogsbruks-
åtgärder, dvs data som samlats in i direkt an-
slutning till en skogsbruksåtgärd. Konkreta 
sådana exempel är data från studier av bäck-
vattenkemin i bäckvatten som ligger i direkt 
anslutning till en avverkning eller artstudier på 
lämnad död ved. Den typen av data finns ofta 
bara insamlad i pågående och avrapporterade 
forskningsstudier.

Uppföljningen av de svenska miljökvalitets-
målen erbjuder ytterligare underlag vid en ut-
värdering. Viktigt här är att löpande kvalitets-
säkra de bedömningskriterier som används vid 
dessa uppföljningar så att de har vetenskapligt 
stöd.

För utvärdering av modellens mjukare delar 
krävs andra verktyg såsom till exempel inter-
vjuer och attitydundersökningar. 

Det kan inte nog understrykas vikten av att 
sätta upp tydliga och mätbara mål för skogs-
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Skogspolitiken,	som	fastställs	i	riksdagen,	utgör	
tillsammans	 med	 olika	 styrmedel	 en	 väsentlig	
del	 av	 den	 svenska	 modellen	 för	 brukande	 av	
skog.	 Genom	 åren	 har	 skogspolitiken	 genom-
lysts	i	olika	utredningar	och	olika	styrmedel	har	
initierats	såväl	från	politiskt	håll	som	från	mark-
naden.	

2.1 Skogspolitiska utredningar  
 efter 1994
Den första mer omfattande utvärderingen av 
1993 års skogspolitik genomfördes av dåva-
rande skogsvårdsorganisationen (SVO) och 
presenterades 1998 (SUS 1). Nästa utvärdering 
(SUS 2001) genomfördes och presenterades 
2001 av SVO.

I SUS 1 drog man slutsatsen att det är svårt 
att skilja effekterna av olika omvärldsfaktorer 
från effekterna av de skogspolitiska medlen. 
Detta var även en svårighet i SUS 2001, men 
omfattande analyser visade att skogspolitikens 
styrmedel hade signifikanta effekter. Emellertid 
visade sig även många omvärldsfaktorer ha en 
stor betydelse för skogsbruket intensitet och 
inriktning.

År 2004 tillsatte regeringen den första 
offentliga skogspolitiska utredningen sedan 
1993 års skogspolitik sjösattes. Utöver skogs-
politiken utvärderades i denna utredning även 
skogsvårdsorganisationen. Skogsutredningen 
Mervärdesskog (SOU 2006) konstaterar att den 
svenska skogspolitiken fungerar i stort sett väl 
och att det inte finns skäl för betydande föränd-

ringar. Jämställda mål för produktion respekti-
ve miljö föreslogs kvarstå, liksom markägarens 
frihet att under ansvar bruka sin skog.

Utredningen togs positivt emot av skogs-
näringen, medan miljörörelsen var kritisk och 
menade att det inte presenterades tillräckligt 
konkreta förslag avseende hur miljömålet skulle 
uppnås. Som ett resultat av utredningen lade 
regeringen 2008 fram propositionen En skogs-
politik i takt med tiden (Anon 2008). Till stora 
delar gick regeringen och riksdagen på utre-
darens förslag, dvs att hög produktion är ett 
viktigt mål i svensk skogspolitik, och att miljö-
målet ska klaras. Regeringen pekade på en rad 
åtgärder för att höja produktionen.

2.2 Miljökvalitetsmålet Levande 
 skogar
År 1999 antog riksdagen 15 nationella miljö-
kvalitetsmål. I november 2005 kompletterades 
dessa med ett sextonde. Flera miljökvalitetsmål 
berör skogen och skogsbruket där det viktigaste 
är Levande skogar med Skogsstyrelsen som mil-
jömålsansvarig myndighet.

Till miljökvalitetsmålet Levande skogar 
kopplades fram till 2010 fyra delmål om lång-
siktigt skydd av skogsmark, förstärkt biologisk 
mångfald, skydd för kulturmiljövärden och 
åtgärdsprogram för hotade arter. Delmålet om 
förstärkt biologisk mångfald innebar mål om 
att mängden hård död ved, arealen äldre lövrik 
skog och gammal skog ska bevaras och förstär-
kas. Alla delmål utom målet om skydd för kul-
turmiljövärden bedömdes av regeringen 2009 

2. Skogspolitik och styrmedel
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som uppnådda eller möjliga att nå genom yt-
terligare åtgärder. År 2012 gör dock regeringen 
bedömningen att miljökvalitetsmålet Levande 
skogar – som helhet – inte är möjligt att nå med 
befintliga styrmedel och planerade åtgärder 
men bedömer samtidigt i budgetpropositionen 
för 2013 att förutsättningarna att nå målet har 
förbättrats med nu föreslagna åtgärder.

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning 
följs upp årligen av Skogsstyrelsen. Hösten 
2010 fick Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket 
i uppdrag att utarbeta en så kallad kunskaps-
plattform om hur man kan uppnå en större 
måluppfyllelse när det gäller miljörelaterade 
mål för hållbart skogsbruk. Uppdraget ledde 
till redovisningen ”Skogs- och miljöpolitiska 
mål – brister, orsaker och förslag på åtgärder” 
(Anon 2011). Denna redovisning är ett av un-
derlagen i den ”dialog om miljöhänsyn” som 
Skogsstyrelsen initierade sommaren 2011 och 
som förs med företrädare för skogliga intres-
senter och andra organisationer. Ett mål med 
dialogen är att nå samsyn om hur god miljö-
hänsyn ska utformas. Skogsstyrelsen planerar 
att redovisa resultaten av dialogen under 2013.

2.3 Skogspolitiska medel – regelverk
Det regelverk som i första hand reglerar skogs-
bruket är skogsvårdslagen med tillhörande 
förordning och föreskrifter. De krav som ställs 
handlar främst om underrättelse om avverk-
ning, återväxtåtgärder, skyddsåtgärder, samt 
hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. 
Markägaren har ett ansvar för att känna till vil-
ka natur- och kulturmiljövärden som finns på 
fastigheten. Myndigheten förutsätts tillhanda-
hålla uppgifter som behövs för att nå målsätt-
ningar på detta område. Det kan till exempel 
gälla information om förekomst av hotade arter, 
kulturmiljövärden eller områden av betydelse 
för biologisk mångfald.

Utöver skogsvårdslagstiftningen regleras 
skogsbruket av andra lagar som till exempel 
miljöbalken och kulturminneslagen samt EU-
förordningar. Dessutom påverkas skogsbruket 
av flera andra överenskommelser på EU-nivå 
och internationellt. EU-regelverk som till ex-
empel art- och habitatdirektiven, är imple-
menterade i svensk lagstiftning. Ytterligare en 
lagstiftning som beslutats av EU är timmer-
förordningen, som träder i kraft i mars 2013 
och som innebär att det är förbjudet att placera 
olagligt avverkat timmer och trävaror på EU:s 
marknad. Det är en förordning och den blir 
därmed direkt tillämplig i Sverige. Viss kom-
pletterande nationell lagstiftning behövs för 
införandet.

2.4 Skogspolitiska medel – bidrag 
 och stöd
Inom skogspolitiken är möjligheterna till eko-
nomiska stöd i dag begränsade. De ersättnings-
möjligheter som finns gäller främst åtgärder för 
bevarande av biologisk mångfald, kompetens-
utveckling och åtgärder för att stärka konkur-
renskraften på landsbygden. Ersättning för 
formellt skyddade områden är en viktig del i 
det arbetet. Från EU finns möjligheter att, via 
landsbygdsprogrammet, få ersättning bland an-
nat för åtgärder för att främja biologisk mång-
fald i skogen.

2.5 Skogspolitiska medel – rådgivning 
 och information
Efter avregleringen 1993 har Skogsstyrelsen 
förutom skogsvårdslagstiftningen främst så 
kallade mjuka styrmedel att använda sig av. 
Rådgivning, information, kompetensutveck-
ling, inventering och uppföljning är viktiga 
instrument för att uppnå de skogspolitiska må-
len. Politiskt framförs ofta att rådgivning är 
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det viktigaste skogspolitiska styrmedlet, men 
resurserna för detta har minskat (figur 2.1) 
och är i dag beroende av EU-medel (genom 
Landsbygdsprogrammet).

Miljömålssystemet kan betraktas som ett 
rådgivande styrmedel. Det förväntas att sek-
torn tar ett delansvar för att nå målen.

2.6 Skogspolitiska medel – invente- 
 ringar
I Sverige har skogliga inventeringar en lång 
historik och är ett viktigt underlag för statis-
tikproduktion, politiska beslut och rådgiv-
ning till skogssektorn. Riksskogstaxeringen 
startade 1923 och är en strategiskt viktig in-
ventering. Andra inventeringar i skog som fått 
stor betydelse som medel i skogspolitiken är 
Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn, 
återväxttaxering och nyckelbiotopsinventering. 

Uppföljningen av miljöhänsyn har visat sig 
innehålla en del metodmässiga brister (Svensson 
2011), vilket är viktigt att förhålla sig till om 
dessa data används i utvärderingssammanhang. 
Under 2012 inleddes ett arbete som syftar till 
att revidera dessa metoder. Skogsstyrelsen gör 
även uppföljningar av skogsägarnas frivilliga 
avsättningar i form av enkätundersökningar 
som följs upp med intervjuer och fältinvente-
ringar (Ståhl m fl 2012).

2.7 Marknadsinitierade styrmedel –  
 certifiering
Under 1990-talet infördes marknadsbaserad 
skogscertifiering på bred front i Sverige. Privata 
skogsägare började inom ramen för certifiering-
en göra frivilliga avsättningar med de högsta 
naturvärdena på minst 5 % av skogsmarks- 
arealen. Ord som nyckelbiotoper, naturreservat, 

Figur 2.1. Antalet rådgivningsdagar per år inom skogsvårdsorganisationen/Skogsstyrelsen. Den tillfälliga ökningen runt det 
senaste sekelskiftet berodde på att extra medel tillfördes organisationen genom Grönare Skog-kampanjen (Eriksson m fl 2010).
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biotopskydd, naturvårdsavtal med mera blev 
allt vanligare förekommande.

FSC (Forest Stewardship Council) etable-
rades i Sverige 1996 och den första svenska 
certifieringsstandarden förhandlades fram i 
juni 1997. Den svenska FSC-standarden stöd-
des ganska snart av såväl större skogsbolag som 
mindre skogsägare, virkesköpande industrier, 
entreprenörsföretag, fackliga organisationer, 
företrädare för samebyar och miljörörelsen. 
I dagsläget är 11 miljoner hektar skogsmark 
certifierade inom ramen för FSC i Sverige och 
130 miljoner hektar internationellt.

PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification schemes) bildades som 
ett europeiskt initiativ och som ett alternativ 

till FSC 1998–1999. De främsta skälen till bil-
dandet av PEFC var enligt stiftarna att FSC 
inte var anpassat till småskaligt skogsbruk samt 
att miljöorganisationerna var för dominerande 
inom FSC. PEFC var inledningsvis familje-
skogsbrukets certifieringssystem och miljö-
rörelsen valde att inte vara delaktig i framta-
gandet av standarden i Sverige. Sedan några år 
tillbaka är även flera skogsbolag certifierade en-
ligt PEFC, och har därmed så kallade dubbel-
certifiering. I dagsläget är ca 11 miljoner hektar 
skogsmark certifierade inom ramen för PEFC i 
Sverige och 244 miljoner hektar internationellt.

För skogssektorn är skogscertifiering ett sätt 
att i marknadsföringssyfte verifiera ett ansvars-
fullt skogsbruk.

Den mest synliga förändringen i skogsbruket sedan 1993 är den hänsyn som idag lämnas i samband med föryngringsavverk-
ning. Exempel från Hälsingland. Foto: Lena Gustafsson.
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En	 rad	 redskap	 finns	 för	 att	 bevara	 den	 biolo-
giska	 mångfalden,	 där	 de	 viktigaste	 är	 skydd	
och	 miljöhänsyn.	 En	 hel	 del	 negativa	 trender	
finns	dokumenterade	för	en	rad	arter	medan	ut-
vecklingen	av	faktorer	som	är	viktiga	för	många	
växter	och	djur	visar	en	mer	positiv	utveckling,	
till	exempel	död	ved,	gammal	skog	och	lövträd.

Eftersom biologisk mångfald är så vittomfat-
tande bör ett förtydligande göras beroende på 
i vilket sammanhang begreppet används (t ex 
häckfåglar i gammal skog, insekter knutna till 
död ved, äldre grova lövträd eller kärlväxtfloran 
i Götaland). Förtydligande är också mycket vik-
tigt vid mätning av biologisk mångfald. Sådan 
sker ibland direkt genom att artförekomster 
registreras men ofta också indirekt genom att 
förutsättningarna för växter och djur beskrivs, 
och då framförallt skogstillståndet, dvs skogens 
ålder, trädslagsblandning, skiktning, förekomst 
av specifika habitat eller strukturer, till exempel 
död ved eller grova träd.

Då det inte går att att mäta biologisk mång-
fald i hela sin vidd, har en rad olika indikatorer 
utvecklats och med dem har flera nya begrepp 
tillkommit. Nyckelarter är arter som har stor be-
tydelse för andra arters överlevnad, paraplyarter 
är arter som nyttjar ett habitat som även rym-
mer flera andra skyddsvärda arter, signalarter är 
lätt igenkända arter som anses indikera områ-
den med höga naturvärden och kvittensarter är 
sådana som reagerar positivt på en naturvårds-
åtgärd, dvs de visar att den har haft önskad ef-
fekt.

Naturvård används idag ofta som synonymt 
med bevarande av biologisk mångfald, men or-
det innefattar ofta även andra aspekter så som 
landskapsbild och friluftsliv, dvs mer renodlat 
sociala aspekter. Dessa aspekter var mer fram-
trädande före 1990-talet men deras betydelse har 
på senare tid ånyo börjat diskuteras och poäng- 
teras allt mer.

3.1 Redskap för naturvård

Planering	och	värdering
Den skogliga planeringen var före 1990 i hu-
vudsak inriktad mot virkesproduktion även 
om flera skogsföretag och enskilda skogsägare 
också tidigt avsatte områden av naturvårdsskäl. 
Men naturvårdsplanering i större skala gjordes 
främst av myndigheter. Några av de största 
skogsbolagen började arbeta med ekologisk land-
skapsplanering i början av 1990-talet och 1996 
lanserade Södra de första Gröna skogsbrukspla-
nerna, ett planeringsinstrument som idag är 
allmänt förekommande.

I såväl de ekologiska landskapsplanerna som 
i de fastighetsvisa gröna skogsbruksplanerna 
görs en värdering av olika bestånd utifrån de-
ras nuvarande och framtida naturvärden. Olika 
system används för att bedöma naturvärden. 
Oftast beskrivs och värderas flera olika typer av 
strukturer i bestånden, till exempel förekomst 
av gamla träd, lövträd och död ved. Bolagens 
ekologiska landskapsplaner berör vanligtvis 
områden i storleksordningen 25 000 hektar el-
ler mer, medan de gröna skogsbruksplanerna 

3. Biologisk mångfald
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används för fastigheter av olika storlekar. I 
naturvårdsplaneringen klassificeras ofta be-
stånden i olika målklasser och då framförallt: 
PG (Produktion med generell hänsyn), K/
PF (Kombinerade mål/Förstärkt hänsyn), NS 
(Naturvård skötsel) och NO (Naturvård orört).

Formellt	skydd	och	andra	avsättningar
Miljöbalkens arealmässigt mest omfattande 
skyddsform är naturreservat vilken infördes 
på 1960-talet medan den äldsta skyddsformen 
är nationalpark där de första etablerades redan 
1909. Formellt skydd av små områden av bety-
delse för biologisk mångfald i skog infördes i 
miljöbalken i form av utpekade biotopskydds-
områden i början av 1990-talet. Vissa biotoper 
i jordbrukslandskapet respektive vissa vatten-
miljöer omfattas av det generella biotopskyd-
det. Utöver detta upprättar staten civilrättsliga 
avtal, så kallade naturvårdsavtal, med mark-
ägaren där han eller hon förbinder sig att sköta 
skogen för att gynna biologisk mångfald un-
der en viss tidsperiod. Naturvårdsavtalen kan 

skrivas in i fastighetsregistret och därmed göras 
gällande gentemot en ny ägare av fastigheten.

Till andra former av avsättningar hör de 
områden som framför allt de certifierade skogs-
ägarna sedan i slutet av 1990-talet avsätter fri-
villigt. I vissa sammanhang räknas även lågpro-
duktiva marker (skogbärande impediment med 
en lägre produktion än 1 m3sk/ha år) in som av-
sättningar. Till nya naturvårdsformer som har 
införts den senaste 15-årsperioden hör också 
Sveaskogs ekoparker. En ekopark är ett sam-
manhängande landskap med höga naturvärden 
där en stor del är avsatt eller har naturvårdande 
skötsel, till exempel Omberg i Östergötland 
och Hornslandet i Hälsingland.

Arealen formellt skyddad skog har ökat se-
dan mitten av 1990-talet. Ett exempel är natur- 
reservat och biotopskydd där ungefär 300 000 
ha har skyddats från 1998 och framåt (figur 3.1). 
De frivilliga avsättningarna kopplade till certi-
fieringen har inneburit ett tillskott på drygt en 
miljon hektar (Ståhl m fl 2012).

Figur 3.1. Nybildning av skogliga naturreservat (mörkgrön) och biotopskyddsområden (ljusgrön) från 1998 till 2011 (ha). 
Källa: Miljömålsportalen www.miljomal.nu.
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Miljöhänsyn
Miljöhänsyn innebär att skogsägaren lämnar 
en del träd, trädgrupper eller hänsynskrävande 
biotoper (t ex bergbranter, raviner och sump-
skogspartier) vid avverkning, för att gynna den 
biologiska mångfalden. Död ved sparas och 
skapas i form av torrakor, lågor eller så kallade 
högstubbar.

Konceptet miljöhänsyn, som tidigare be-
nämndes naturhänsyn, infördes för första 
gången i skogsvårdslagen på 1970-talet och 
dess utformning styrs idag av skogsvårdslagens 
30 §, men också av standarderna i certifierings-
systemen FSC och PEFC. Den nya skogspo-
litiken 1994 innebar att miljöhänsynen ökade, 
vilket till exempel framgår av att kurvan för an-
talet levande, äldre träd i unga skogar har stigit 
kraftigt från mitten av 1990-talet och har idag 
samma nivå som den hade 1955 (figur 3.2).

3.3 Situationen för biologisk 
 mångfald före och efter 1993

Allmänt
Situationen för biologisk mångfald i skogs-
landskapet i form av förekomst av arter visar i 
många fall på negativa trender. Däremot är ut-
vecklingen av förekomst av ett flertal strukturer 
och element som är viktiga för biologisk mång-
fald (död ved, gamla träd, lövträd m m) positiv 
under de senaste decennierna. Orsaken bedöms 
i flertalet fall vara förändring i skogstillståndet 
genom ökad hänsyn och förstärkt skydd.

Tidsperspektivet är också väsentligt att ha 
i åtanke. Jämfört med skogstillståndet före 
människans kraftiga påverkan har till exem-
pel många strukturer fortfarande låga nivåer. 
Nedan ges några exempel på utvecklingen av 
såväl strukturer som arter.

Figur 3.2. Antal träd >= 15 cm i diameter per hektar i unga skogar (0–10 år) från 1955 till 2007 som ett genomsnitt för hela landet. 
Hänsynsytor > 0,02 ha är undantagna. Källa: Riksskogstaxeringen.
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Lövträd	och	lövrik	skog
I norra Sverige ökade antalet uppvuxna lövträd 
(>20 cm diameter) svagt från 1920-talet och 
fram till 1990-talet men ökade sedan kraftigt 
och i till exempel Västerbottens kustland har 
antalet nästan fördubblats under perioden (fi-
gur 3.3). För arealen äldre lövrik skog i norra 
Sverige visar Riksskogstaxeringen att det skett 
en tydlig minskning från 1955 till år 2000, 
medan det i södra Sverige skett en kraftig ök-
ning under senare tid, särskilt i vissa delar och 
med till exempel mer än 55 % i Jönköpings län.

Gammal	skog	och	hård	död	ved	
Sett över all skog inklusive avsättningar har 
arealen äldre skog enligt Riksskogstaxeringen 

minskat kraftigt i Sveriges boreala skogar från 
1920-talet och framåt om åldersgränsen sätts 
till 160 år. Om den däremot sätts till 140 år 
har en viss ökning skett sedan 1998. I den bo-
reonemorala och nemorala skogen har gammal 
skog ökat såväl från 1920-talet som under den 
senaste tiden, för en åldersgräns på 120 år.

Hård död ved – sådan som bedömdes kunna 
användas som brännved – har ökat med 65–85 % 
som ett genomsnitt för alla skogsåldrar, från 
1998 till 2010. Även sett i längre tidsperspektiv 
har denna struktur ökat sedan 1920-talet.

Fåglar
Ett antal skogsspecialiserade fågelarter har 
minskat kraftigt i antal den senaste 30-årspe-

Figur 3.3. Volym stående lövträd > 20 cm (m3sk per hektar) i Västernorrlands län (röd), Västerbotten kustland och inland (ljus- resp 
mörkgrön), samt Norrbottens kustland och inland (ljus- resp mörkblå). Produktiv skogsmark exklusive skyddad areal 2008. 
Källa: Anna-Lena Axelsson, SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning.
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rioden, till exempel talltita. Data från häckfå-
geltaxeringen visar dock att ett antal fågelarter 
har ökat signifikant från 1998 och fram till och 
med 2010. Detta gäller såväl gruppen ”samtliga 
skogsarter” som gruppen ”miljömålsarter”, dvs 
sådana som anses särskilt känsliga för skogsbruk 
(figur 3.4). Av 58 enskilda arter som analyserats 
har 33 ökat signifikant (t ex tjäder, sidensvans, 
tretåig hackspett, gransångare, svarthätta och 
stjärtmes) medan fem har minskat (t ex kungs-
fågel och spillkråka). Förklaringen till den över-
lag positiva förändringen tros ha samband med 
ökningen av äldre skog och äldre lövträd, och 
också med den miljöhänsyn som praktiseras se-
dan ett par decennier.

Blåbär,	husmossa	och	renlav
Riksskogstaxeringen registrerar sedan mitten 
av 1990-talet marktäckning av vissa växtarter. 
Några av dessa visar ganska tydliga förändring-
ar trots att observationsperioden bara är drygt 
10 år. För blåbär kan till exempel en minsk-
ning ses som ett genomsnitt för hela landet, 
vilken förklaras av en tämligen stor nedgång i 
Norrland. Även renlavarna har minskat i landet 
som helhet och i alla landsdelar utom Götaland. 
I norra Norrland har täckningen nästan hal-
verats. Husmossa däremot har ökat något, en 
trend som tycks gälla för olika delar av landet 
(figur 3.5). Djupare analys av orsakerna till för-
ändringarna saknas i dagsläget.

Figur 3.4. Samlade populationstrender för skogslevande fågelarter (58 arter, mörkgrön) respektive miljömålsarter (16 arter, 
ljusgrön) för perioden 1998–2010, baserade på data från Svensk Häckfågeltaxering. Båda ökningarna är signifikanta.
TRIM index (TRends & Indices for Monitoring data) är ett statistiskt index som tagits fram av statistiska centralbyrån i 
Nederländerna och som lämpar sig för trendanalyser. Källa: Green m fl (odaterad rapport).
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3.4 Datakällor
Tidsserier där artförekomster registrerats före 
och efter 1993 är tämligen ovanliga. Några så-
dana finns dock hos ArtDatabanken, genom 
de artfynd som samlas in via den webbaserade 
Artportalen, men också gamla registreringar 
från museer och samlingar. Här finns en stor 
potential att göra ytterligare sammanställning-
ar från denna stora databas.

Svensk Häckfågeltaxering har också en om-
fattande databas baserad på inventeringar från 
1975 och framåt. Fram till slutet av 1990-talet 
hade den dock begränsad geografisk täckning 
och de analyser som gjorts för skog omfattar 
därför framförallt de senaste 10–15 åren.

Tillgången på information om strukturer 
är något bättre genom data från Riksskogs-
taxeringen. Vissa ändringar i definitioner över 

tiden gör dock att somliga variabler bör använ-
das med försiktighet. Digitalisering av äldre 
material har skett på senare tid, vilket inne-
bär att information finns tillgänglig ända från 
programmets start 1923. Vid uppföljningen av 
miljömålen har flera strukturvariabler redo-
visats med hjälp av Riksskogstaxeringen men 
perioden har då omfattat från 1998 och framåt.

I NILS (Nationell Inventering av Landska- 
pet i Sverige) som startade 2003 undersöks oli-
ka landskapstyper vad gäller förutsättningarna 
för biologisk mångfald och även en del artföre-
komster. På sikt kommer NILS att ge värdefull 
information om förändringar över tiden, även 
för skogsmarken.

Skogsbolag och skogsägareföreningar har 
också egna övervakningsdata över till exem-
pel miljöhänsyn och frivilliga avsättningar 

Figur 3.5. Förändring i täckning av blåbär, renlav, husmossa. Källa: Uppföljning av biologisk mångfald med data från 
Riksskogstaxeringen (2012).
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som potentiellt kan användas men först efter 
en genomgång och värdering av datakvaliteten. 
Sveaskog har under de senaste åren noggrant 
registrerat såväl strukturer som arter på en stor 
del av sitt markinnehav (Effekt 20) och detta 
borde gå att använda för att beskriva åtmins-
tone tillståndet i dagsläget. För miljöhänsynen 
finns Skogsstyrelsens Polytaxinventering som 

Lövträden ges ökat utrymme i dagens skogar. Foto: Gustaf Egnell.

kan analyseras djupare än vad som gjorts hit-
tills, med särskilt fokus på kvantitativt insam-
lade data.

Utöver de kort beskrivna datakällorna finns 
forskningsstudier över en eller flera arter där 
noggranna analyser gjorts baserade på olika 
datakällor.
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Skogsbruket	 har	 år	 efter	 år	 under	 flera	 decen-
nier	kunnat	höja	avverkningsvolymen	samtidigt	
som	virkesförrådet	ökat.	Det	har	 lett	 till	en	ut-
bredd	uppfattning	att	skogen	räcker	till	för	att	
täcka	många	intressenters	behov	och	önskemål.	
På	20–30	års	sikt	kommer	avverkningsmöjlighe-
terna	 emellertid	 inte	 att	 kunna	 öka	 utan	 ligga	
på	ungefär	den	nivå	som	det	idag	avverkas.	Det	
innebär	att	människans	tillgodogörande	av	sko-
gens	nyttigheter	 i	 form	av	industrived,	energi-
ved	och	andra	ekosystemtjänster	samt	biologisk	
mångfald	måste	vägas	mot	varandra	på	ett	sätt	
som	tidigare	inte	varit	nödvändigt.	

4.1 Tiden fram till 1993
Under 1800-talets senare hälft hade sågverks-
industrin en kraftig tillväxt i Sverige och skogs-
avverkningarna fick stor omfattning. Såväl 
politiker som skogsindustri insåg att det var 
viktigt med en lagstiftning som tryggade den 
framtida virkesförsörjningen.

Det ökade trycket på skogen ledde fram till 
1903 års skogsvårdslag som föreskrev att den 
som avverkade var skyldig att anlägga ny skog 
genom sådd eller plantering. Skogsbruket under 
1900-talet kom sedan att präglas av ett samspel 
mellan politiker, skogsindustri och lagstiftning 
i syfte att trygga den svenska virkesproduk-
tionen. En hög och uthållig virkesproduktion 
ansågs vara en nationell angelägenhet. Från 
1950-talet betraktades storskalighet, mekani-
sering och enhetlig skötsel som förutsättningar 
för rationell drift och hög virkesproduktion.

Fram till senare hälften av 1950-talet var 
gallringsskogsbruket, ofta som en kombination 
av dimensionshuggning och plockhuggning, 
omfattande i de svenska skogarna (Ekelund 
& Hamilton 2001). Detta skapade på stora 
arealer lågt bestockade skogar. Det storskaliga 
införandet av trakthyggesbruk med tydliga 
föryngringsavverkningar och ett fåtal gall-
ringstillfällen medförde att volymerna vid till-
fället för föryngringsavverkningen sedan dess 
ökat. Detta har bidragit till att avkastningen 
per hektar skogsmark kunnat öka trots ökade 
drivningskostnader och realt sett sjunkande 
virkespriser (Örlander 2004).

År 1978 lämnade 1973 års skogsutred-
ning sitt betänkande Skog för Framtid (Anon 
1978) där man uttrycker oro för överavverk-
ning. Detta leder så småningom fram till en 
detaljreglerande skogsvårdslagstiftning 1979. 
Under 1980-talet nåddes kulmen av statliga 
regleringar för att gynna virkesproduktionen. 
Skogsvårdslagen innehöll paragrafer om röj-
ningsplikt, gallringsplikt och plikt att avverka 
icke utvecklingsbar skog. Dessutom gavs bidrag 
till avverkning av lågproduktiv skog (så kallad 
5:3-skog), till dikning, röjning, gallring och 
återväxtåtgärder. Många av dessa åtgärder fi-
nansierades med en ”skogsvårdsavgift” som i 
början på 1990-talet uppgick till 460 miljoner 
kr per år för landet som helhet (Ekelund & 
Hamilton 2001).

1979 års skogsvårdslag uppfyllde sitt syfte 
att garantera en långsiktig virkesproduktion, 
men bland både skogsbolag och privata skogs-
ägare växte en opinion fram emot den i mångas 

4. Skogens produktion av virke och annan biomassa
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tycke allt för detaljreglerande lagen. Från na-
turvårdshåll kritiserades skogsvårdslagen för 
att bara se till skogens virkesproduktion och 
inte ta hänsyn till naturvärden och biologisk 
mångfald.

4.2 Tiden efter 1994
1993 års skogspolitik innehöll inte minskade 
skogsvårdsambitioner, men väl minskad med-
elsarsenal. Bidragen försvann, inventerings- 
och rådgivningsinsatserna minskade och lag-
tillsynen minskade generellt, även om den från 
en mycket låg nivå ökade avseende hänsynen 
till naturmiljöns intressen (skogsvårdslagen § 
30).

I början av 1990-talet drogs skogsindustrin 
in i en djup lågkonjunktur vilket, tillsammans 
med de lägre kraven i skogspolitiken bidrog till 
att skogsvårdsambitionerna minskade. De to-
tala investeringarna i återväxtåtgärder och röj-
ning minskade drastiskt under de första åren på 
1990-talet (Skogsstyrelsen 2002, figur 4.1). Det 
är emellertid svårt att särskilja vilket som på-
verkade produktionsambitionerna mest i början 
på 1990-talet – den förändrade skogspolitiken 
eller den försämrade ekonomin.

Figur 4.2 tyder på att det inte primärt var 
den nya skogspolitiken 1993 som orsakade 
nedgången i skogsvårdsinvesteringar. Kanske 
bidrog den ekonomiska nedgången som började 
med att Irak invaderade Kuwait 1990 i minst 

Figur 4.1. Totala kostnader för återväxtåtgärder och röjning 1951–1999. Fast pris, miljoner kr per år i 2000 års prisnivå. 
Källa: Skogsstyrelsen 2002.
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Figur 4.2. Skogsnäringens utveckling 1950–1998 uttryckt som produktionsvärde. Fast pris, miljoner kr i 2000 års prisnivå. 
Källa: Skogsstyrelsen 2002.

Figur 4.3. Årligen röjd areal 1955–2000 (1 000 ha per år). Källa: Riksskogstaxeringen, SLU.
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lika stor grad. I SUS 2001 (Skogsstyrelsen 
2002) gjordes det statistiska tidsserieanalyser 
före och efter 1993 års skogspolitiks införande 
och sammanfattningsvis påverkade den ekono-
miska krisen sannolikt produktionsinvestering-
arna mer än det skogspolitiska skiftet.

Däremot visade samma analyser att det fanns 
en tendens till en ökad självföryngring åren efter 
1993. Den betydligt större totala skogspolitiska 
insatsen för att hålla uppe röjningsinsatserna 
före 1993 med utskick av råd och anvisningar, 
information, med mera, hade också en signifi-
kant positiv effekt. Röjningsarealen minskade 
också radikalt från början av 1990-talet (figur 
4.3), vilket stämmer väl överens med den redan 
då minskade lag- och rådgivningsinsatsen från 
Skogsvårdsorganisationen. Exempelvis mins-
kade antalet ”Råd och anvisningar” för röjning 
från mer än 6 000 per år under andra hälften 
av 1980-talet till ca 3 000 per år i början av 
1990-talet och bara 1 293 stycken 1993. År 
1994 upphörde röjningsplikten.

Andra aktiviteter där den förändrade poli-
tiken har haft stor effekt, både genom lagstift-
ningsförändringar och normativa förändringar 
är skyddsdikning, nydikning och under många 
år gödsling. Skyddsdikning utfördes 1985 på 
34 500 hektar hyggen men sjönk kraftigt under 
1990-talet och var 2010 ca 900 ha.

Nydikningen (markavvattning) uppgick 
1985 till ca 20 000 ha och minskade ner till 
7 400 ha 1990. 1992 beviljades enligt 18 § i na-
turvårdslagen tillstånd till markavvattning på 
2 900 ha. Nydikningen har sedan dess fortsatt 
att minska och är idag i praktiken obefintlig.

År 1985 kvävegödslades knappt 130 000 
ha, 1995 var siffran nere i ca 27 000 ha och 
var på den nivån fram till sekelskiftet då area-
len sakta ökade upp till ca 80 000 ha år 2010 
(Källa för ovanstående: Skogsstatistisk årsbok 
1986–2012.)

4.3 Den svenska modellen – samman- 
 fattande produktionsaspekter
Införandet av en ny skogspolitik 1993 medförde 
förändringar i skogsvårdslagen 1994, skogs-
vårdsförordningen och Skogsstyrelsens före-
skrifter till lagen. Den nya lagstiftningen fick 
en starkare karaktär av minimilag.

Avregleringen i skogsvårdslagen 1994 gäll-
de bland annat reglerna om avverkning, till 
exempel förenklades reglerna om tillåtna av-
verkningsformer, vilket gav skogsägarna möj-
ligheten att exempelvis bedriva hyggesfritt 
skogsbruk. Skogsvårdsstyrelsen fick också stör-
re möjligheter att utan föregående råd meddela 
förbud i samband med avverkning för att kunna 
tillgodose natur- och kulturmiljöns intressen.

Skogsägarnas större frihet innebar också 
att bestämmelserna om lägsta beståndsåldrar 
vid vilka föryngringsavverkning får ske sänk-
tes med ca 25 %. För barrskog varierar dessa 
åldrar mellan 45 och 100 år, främst beroende 
på markens produktionsförmåga. Sänkningen 
av åldrarna medförde ökade möjligheter till 
föryngringsavverkning och val av avverknings-
objekt. Det befarades från vissa håll att dessa 
ändringar skulle leda till överavverkning och en 
allmänt sänkt slutavverkningsålder. Det visade 
sig inte bli så (figur 4.4).

Kraven på ransonering av äldre skog mins-
kade också 1994, varvid avverkningsmöjlighe-
terna ökade kraftigt inom många bruknings-
enheter. Skyldigheten att anlägga ny skog efter 
avverkning är i stort oförändrad i lagstiftningen 
som kom 1994. Den huvudsakliga inriktningen 
med barrskog ersattes emellertid av ett friare 
trädslagsval. Lövträd får i större utsträckning 
än tidigare räknas som huvudplantor och an-
talet godkända barrplantor i föryngringar är 
idag betydligt lägre än det var på 1980-talet. 
Andelen godkända huvudplantor av löv i för-
yngringar 2010 (tabell 4.1) var ca 18 %. Vid 



32	 	 	 	 Kungl.	Skogs-	och	Lantbruksakademiens	TIDSKRIFT	nr	8		2012

Tabell 4.1. Lövplantor räknas idag som huvudplantor  i högre 
utsträckning än tidigare. Antal huvudplantor per hektar i 
trädslagsgrupper fördelade på landsdelar. Föryngringar 
inventerade 2009/2010–2011/2012. Källa: Skogsstyrelsens 
återväxttaxering.

Landsdel Tall Gran Löv Totalt

Norra	
Norrland 1	693 418 64 2	175

Södra	
Norrland 1	215 780 160 2	155

Svealand 743 1	206 297 2	246

Götaland 240 1	581 655 2	506

Hela	landet 683 1	197 406 2	285

Figur 4.4. Ålder vid föryngringsavverkning enligt Riksskogstaxeringens stubbräkning. Källa: Skogsstyrelsen 2002.
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återväxttaxeringen 1996–1997 var denna siffra 
8 % och 1990–1992 3 %. Förändringen är delvis 
en önskad effekt av 1993 års skogspolitik, men 
skillnaden kommer också ge betydande nega-
tiva produktionseffekter på den totala tillväx-
ten och produktionens fördelning på trädslag 
de kommande 40–100 åren. Storleken på dessa 
förändringar är dock outredd.

Lågproducerande skogar kom också att 
accepteras i högre utsträckning med 1993 års 
skogspolitik. Detta motiverades med att sådana 
skogar inte sällan har betydande naturvärden.

4.4 Paradigmen att skogen räcker till 
 allt börjar bli ansträngd
I början av 1900-talet var tillståndet för vir-
kesproduktionen i den svenska skogen dåligt. 
Generationers hårda nyttjande hade redan un-
der andra hälften av 1800-talet lett fram till att 
skogen i större delen av Sverige var hårt huggen 



Dags	att	utvärdera	den	svenska	modellen	för	brukande	av	skog	 33

lets behov av en ökad avverkning kan fyllas pa-
rallellt med andra samhällskrav. Avverkningen 
och därmed samhällets behov av virke har ökat 
med i medeltal 0,6 miljoner kubikmeter per år 
de sista 50 åren för att de sista två åren varit 
ca 88 miljoner m3sk i årsavverkning. Under de 
sista 20 åren har behoven egentligen ökat mer 
(utan att det syns i avverkningsstatistiken) ge-
nom att skogsbränsle allt mer används till att 
värma och elektrifiera Sverige. För 30 år sedan 
dumpades mycket av barken och inget egentligt 
uttag av grot (grenar och toppar) behövdes. Idag 
tillvaratas skogens biprodukter och dessutom är 
uttaget av grot från skogen mellan 8–10 TWh 
per år (Thuresson 2010). Samhällets behov av 
förnybara produkter och energi ökar och utta-
las exempelvis i de så kallade 20–20–20-målen 
som satts upp inom EU.

Samtidigt har 1993 års skogspolitik och 
certifieringsambitioner med krav på större mil-
jöhänsyn i skogen inneburit att både de frivil-

Figur 4.5. Virkesförråd som 3-års medeltal (mörkgrön, källa: Riksskogstaxeringen, SLU) och avverkning (ljusgrön, källa 
Skogsstyrelsen) 1926–2008.
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för att förse industrin med ved och träkol. Stora 
skogsarealer hade också avverkats för svedje-
bruk och ersatts av betesmark.

Under 1900-talet restaurerades skogen och 
från 1950-talet fram till slutet av 1980-talet be-
drevs skogsbruket mycket intensivt med målet 
att i första hand skapa virke för den växande 
skogsindustrin. Detta ledde till snabbt ökande 
virkesförråd och en allt högre tillväxt (figur 
4.5), men också motstånd från en engagerad 
allmänhet som tyckte att de då stora hyggena 
påverkade landskapet negativt. Från mitten av 
1970-talet ifrågasattes också skogsbruket uti-
från dess påverkan på den biologiska mångfal-
den. Detta ledde så småningom fram till 1993 
års skogspolitik med jämställda produktions- 
och miljömål.

Skogsindustrins behov, skogstillväxtens ök-
ning och virkesförrådets positiva utveckling har 
ända sedan 1950-talet utvecklats parallellt och 
det har blivit nästan en självklarhet att samhäl-
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Figur 4.6. Högsta möjliga uthålliga avverkningsnivå (miljoner m3sk per år) enligt Skogsstyrelsens nationella skogliga konse-
kvensanalys SKA VB -08 (Claesson m fl 2008) fördelat på olika 10-års perioder. De närmaste 25–30 åren är potentialen i nivå med 
nuvarande avverkningsnivå (ca 90 miljoner m3sk per år).
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liga och formella avsättningarna av skog och 
hänsynen i samband med avverkning successivt 
har ökat sedan 1993 (se ovan). Sammantaget 
har detta lett till att avverkningspotentialen på 
kort och lång sikt minskat med mer än 15 % 
jämfört med de intensivare produktionsförut-
sättningar som gällde före 1993. På lång sikt 
kommer produktionen av biomassa från skogen 
trots detta att kunna öka, men på 20–30 års 
sikt visar Skogsstyrelsens senaste nationella av-
verkningsberäkning SKA VB -08 (Claesson m 
fl 2008) att potentialen ligger på ungefär den 
nivå som det idag avverkas (figur 4.6).

Detta innebär att det tidigare paradigmet 
att ”skogen räcker” nu har kommit till ett väg-
skäl där skogens olika nyttigheter i form av in-
dustrived, energived och andra ekosystemtjäns-
ter samt biologisk mångfald måste vägas mot 
varandra på ett sätt som tidigare inte varit nöd-
vändigt. Miljömålen avseende skogens energi 
och klimatfördelar står till viss del mot målen 
för ytterligare avsättningar för rekreation och 
biologisk mångfald.
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Mark	och	vatten	hänger	intimt	ihop	genom	att	
markanvändning	 och	 markens	 egenskaper	 via	
nederbörden	påverkar	vattenkvalitén.	Före	1993	
låg	för	skogens	del	fokus	på	markförsurning	via	
sur	nederbörd	och	dess	effekt	på	skogsträdens	
hälsa	 och	 produktion,	 medan	 inriktningen	 se-
dan	1993	successivt	rört	sig	mot	skogsskötselåt-
gärdernas	påverkan	på	vattenkvaliteten.

En svårighet vid utvärdering av skogsbrukets 
effekter på mark och vatten är att separera ef-
fekter av skogsskötselåtgärder från effekter av 
till exempel förändringar i nedfall av förore-
nande ämnen och förändringar i klimatet.

5.1 Situationen före och efter 1993
Tiden före 1993 präglades av ökande mäng-
der luftburna försurande svavel- och kväve-
föreningar. En oro för att dessa bidragit till 
omfattande skogsdöd och ytvattenförsurning 
i Europa och även äventyrade de svenska sko-
garna och vattendragen. Detta ledde till en ge-
mensam politisk vilja att minska dessa utsläpp 
i Europa, vilket lyckades bäst med avseende på 
svavel, men trenden idag är vikande även för 
kväveutsläppen.

I Sverige och i övriga Europa har utsläp-
pen av svaveldioxid, kväveoxider och am-
moniak minskat mellan åren 1990 och 2010 

5. Mark och vatten

Figur 5.1. Svavelnedfallet över Sverige 1990–2010. Källa: Svensk miljöövervakning, Luft- och nederbördskemiska nätet och 
Krondroppsnätet, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, via Miljömålsportalen.
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(Miljömålsportalen). Detta har lett till minskad 
deposition av framförallt svavel (figur 5.1), men 
troligen också av kväve i landet. Osäkerheten 
rörande kvävedepositionsdata beror på att tidi-
gare offentliga data från IVL har dragits till-
baka. IVL motiverar detta med att man har 
haft tekniska problem vid fältdatainsamlingen 
i södra Sverige. Men en minskad deposition av 
kväve är ändå rimlig att anta då kväveutsläp-
pen har minskat och såväl mängden nitrat- som 
ammoniumkväve visar på nedåtgående trender i 
rinnande vattendrag i landet.

Under tiden före 1993 överskuggades even-
tuella effekter av skogsbruksåtgärder på mark- 
och ytvattenförsurning av den sura nederbör-
den. Minskat nedfall av svavel och troligen även 
kväve har lett till förbättrad försurningsstatus i 
vatten men ej i skogsmark, även om basmätt-
naden ökat något, enligt satta kriterier för mil-

jömålsuppföljningen (figur 5.2). Kriterierna för 
skogsmarkens försurningsstatus ses för närva-
rande över och det är möjligt att bilden blir en 
annan efter den översynen.

En tydlig förändring i våra ytvatten som 
dokumenterats under senare decennier är att 
mängden löst organiska material ökar, vilket 
gör att vattnet har blivit brunare. Orsaken till 
denna ökning har ingen entydig förklaring. 
Faktorer som lyfts fram är bland andra klimat-
variabler såsom temperatur och nederbörds-
mängder, medan andra kopplar ihop det med 
den minskade svaveldepositionen och man me-
nar att vi kan vara på väg mot mer naturliga 
mängder löst organiskt material i våra ytvatten 
(Erlandsson m fl 2008).

Flera bedömare menar att den återhämtning 
i skogsmark och vatten som kan förväntas med 
minskad deposition av försurande ämnen även-

Figur 5.2. Andelen skogsmark med hög respektive mycket hög surhetsgrad 1995–2006 enligt bedömningsgrunder för skogsland-
skapet (mörkgrön, %) samt andelen försurade sjöar >1 ha klassade enligt bedömningsgrunder för sjöar (ljusgrön, %) 1990–2010. 
Skogsmarksklasserna baseras på pH, effektiv basmättnadsgrad* och extraherbart aluminium i skogsmarkens anrikningshorisont 
(B-horisont). Källa: SLU, via Miljömålsportalen.
* Basmättnadsgrad uttrycks vanligen i procent och är den andel av markens totala katjonbyteskapacitet som består av baskatjonerna K+, Ca2+, Mg2+.
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tyras av ett allt intensivare skogsbruk. En ökad 
skogsproduktion bidrar i sig till ökad markför-
surning genom trädens näringsupptag. Ju mer 
av den näringsrika biomassan som sedan skör-
das desto större blir försurningseffekten. Detta 
innebär att en växande skogsbränslemarknad, 
som resulterar i ett ökat uttag av näringsrik 
skogsbiomassa i form av i första hand grenar 
och toppar, men på sikt kanske även klena 
stammar och stubbar, riskerar att öka försur-
ningstakten. Uttaget av biomassa för energiän-
damål kan också bidra till ökade fysiska mark-
skador (markkompaktering och spårbildning) 
som uppstår i samband med avverkning.

Mark och vattenfrågorna lyftes inte särskilt 
fram vid formuleringen av 1993 års skogspo-
litiska beslut, men har aktualiserats senare. 
Inte minst genom EU:s ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG), som ökat kravet på att hänsyn 
till vatten ska tas vid all markanvändning.

Skogsbruket påverkar vatten på en mängd 
olika sätt genom sin påverkan på flödesvägar 
och flödeshastighet (idag framförallt genom 
dikesrensning), temperatur, grumlighet, nä-
ringsstatus, surhetsnivå, miljögifter (t ex me-
tylkvicksilver), vandringsvägar och lekplatser 
för fisk, etc (Ring m fl 2008). Utöver direkta 
skogsskötselåtgärder påverkas våra vatten till 
exempel av skogsbilvägsnätet – inte minst av de 
cirka 170 mil skogsbilvägar som byggs varje år 
i landets skogar.

Stora mängder fosfor och kväve från skog 
och skogsmark når Bottniska viken, Botten-
havet, Östersjön och Västerhavet. Att mäng-
derna är stora beror snarare på de stora arealer-
na skogsmark i förhållande till andra ägoslag än 

Större vattendrag är ofta välbesökta, vilket ställer krav på hur skogsbruket planerar landskapsbilden. Sjöutsikt, Holmöarna, 
Västerbotten. Foto: Gustaf Egnell. 
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på effekter av skogsskötselåtgärder. Läckaget av 
kväve och fosfor är närmast att betrakta som ett 
naturligt läckage, varför insatser för att mins-
ka kväve- och fosforbelastningen på våra hav 
lämpligen görs på andra ägoslag än skogsmark 
(Löfgren 2006). Detta gör också att effekten 
av skogliga åtgärder på andra större vattendrag 
är liten då endast en begränsad del av avrin-
ningsområdet berörs av skogliga åtgärder med 
potential att ändra vattnens egenskaper varje år. 
Däremot kan effekten av skogliga åtgärder bli 
betydande på mindre vattendrag i skogsland-
skapet. Denna kunskap är viktig att bära med 
sig vid en utvärdering av den svenska modellen 
för brukande av skog.

5.2 Tillgång på data
Markinventeringens 22 500 permanenta prov-
ytor (SLU på uppdrag av Naturvårdsverket), 
varav det i cirka 5 000 ytor tas prover från mi-
neraljorden, kan användas som underlag för att 
hitta förändringar i skogsmarkens status över 
tid med avseende på försurning, näringstill-
gång och i någon mån miljögifter. Svårare blir 
det att särskilja vilka av dessa trender som beror 
på förändringar i skogsbruket sedan 1993 och 
vilka som beror på andra förändringar över tid 
såsom klimat (temperatur och nederbörd) och 
deposition av olika ämnen, etc.

Förändringar i frekvensen fysiska mark-
skador såsom kompaktering och spårbildning 
är också svåra att komma åt – men viss väg-
ledning, åtminstone rörande spårbildning, kan 
fås genom inventeringar såsom Skogsstyrelsens 
inventering av miljöhänsyn eller skogsbrukets 
egenuppföljningar där frekvensen och graden 
av markskador skattas.

Förändringar i vattenkemin i våra större 
vattendrag fångas upp av systematisk provtag-
ning i landet (SLU på uppdrag av Havs- och 

vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket). 
Dessa har anpassats för att bättre uppfylla kra-
ven som ställs inom EU:s ramdirektiv för vat-
ten. De ingående delprogrammen benämns:

• Flodmynningar
• Trendvattendrag
• Trendsjöar
• Omdrevssjöar

Förändringar i dessa vatten är, som sagts tidi-
gare, inte i huvudsak kopplade till brukandet 
av våra skogar, utan påverkas mer av skogens 
naturliga läckage, andra markslag (våtmarker) 
och annan markanvändning såsom till exempel 
jordbruk. Till detta kommer effekter av kli-
matförändringar och deposition över tid. En 
slutsats av detta är att man, för att hitta effek-
ter av skogsbruk på ytvatten och grundvatten, 
behöver dataserier insamlade närmare källan. 
Här finns Krondroppsnätets 61 lokaler i skogs-
mark och 30 lokaler på öppet fält (IVL) – men 
liksom markinventeringens data representerar 
dessa hela landets skogar och inte enbart de 
som nyligen påverkats av någon skogsbruksåt-
gärd. Detta gör att det med våra skogars om-
loppstider tar lång tid att upptäcka effekter av 
förändrade skogsbruksåtgärder och att särskilja 
dessa från förändringar orsakade av annat.

Ett indirekt och enklare sätt att komma åt 
trender i skogsbrukets påverkan på ytvatten 
och grundvatten blir därför även i detta fall 
Skogsstyrelsens inventering av miljöhänsyn el-
ler skogsbrukets egenuppföljningar med fokus 
på bedömningar av till exempel spårbildning, 
överfarter över vattendrag, buffertzoner, väg-
trummor under skogsbilvägar, etc. Ett exempel 
på sådana data är Skogsstyrelsens uppföljning 
av vattenhänsyn vid föryngringsavverkningar 
där man kan utläsa trender i bedömd negativ 
påverkan. Då denna typ av data bygger på be-
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Det är möjligt att den enda rimliga vägen att 
utvärdera vilka effekter skogsbruket sedan 1993 
har haft på mark och vatten är att kombinera 
mätningar nära skogsbruksåtgärden med data 
som visar trender på landskapsnivån. Ofta rör 
det sig då om data som tas fram i olika forsk-
ningsprojekt tillsammans med data som samlas 
in över hela landskap eller i större vattendrag 
inom ramen för miljöövervakningen. En sådan 
analys ställer sannolikt höga krav på kompeten-
sen i utvärderargruppen.

Det är främst de mindre vattendragen i skogen som påverkas av skogsskötselåtgärder. Foto: Gustaf Egnell.

dömningar är det viktigt att kvalitetssäkra data-
källan genom att säkerställa att bedömnings-
grunderna är så klara att olika förrättningsmän 
gör samma bedömning och att bedömnings-
grunderna inte har ändrats eller värderingen 
förskjutits över tid.

Till detta kommer data från direkt försöks-
verksamhet där effekten av olika skogsskötsel-
åtgärder följs över tid i långsiktiga försök eller 
där vattenkemin i mindre helt skogsdomine-
rade avrinningsområden följs över tid.
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Skogen	och	skogsbrukets	roll	i	klimatpolitiken	är	
idag	uppenbar	för	många.	Det	var	den	inte	vid	
tiden	för	den	skogspolitiska	utredningen	1992.	
Då	fanns	knappast	sambandet	med	på	agendan,	
trots	att	FN:s	så	kallade	ramkonvention	om	kli-
matförändringar	antogs	samma	år.

Inom konventionen skedde ett genombrott 
1997 genom Kyotoprotokollet där ett antal län-
der gjorde åtaganden om att minska utsläppen 
av skadliga växthusgaser. Den svenska skogen 

hade, och har, en viktig roll för att Sverige 
ska nå sina åtaganden genom dess produktion 
av förnybara råvaror som kan ersätta fossila 
bränslen och mindre klimatsmarta material. I 
Kyotoprotokollet öppnades också för möjlig-
heten att ”använda” skogens kolsänka som ett 
medel för att motverka utsläpp, genom ett spe-
ciellt regelverk för skogsbruk och annan mark-
användning, LULUCF (Land Use, Land Use 
Change and Forestry).

6. Klimatnytta

Figur 6.1. Svenska utsläpp och upptag från all skogsmark (28 miljoner hektar) redovisade under Klimatkonventionen 1990–2010 
(miljoner ton CO2-ekvivalenter). Negativa tal motsvaras av ett upptag av växthusgaser medan positiva tal motsvaras av ett 
utsläpp. I övriga emissioner ingår skattade lustgasemissioner från kvävegödsling samt lustgas och metanemissioner från skogs-
bränder. Minskningen i rapporterat upptag år 2005 orsakades av stormen Gudrun. Källa: Karltun m fl (2011).
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Sverige har sedan Kyotoprotokollet besluta-
des årligen redovisat uppgifter om LULUCF. I 
figur 6.1 visas redovisade svenska utsläpp och 
upptag av växthusgaser från skogsmark 1990–
2010. Sverige har beslutat om ett nationellt 
mål för växthusgasutsläpp 2008–2012 som är 
striktare än vad Kyotoprotokollet kräver, och 
som exkluderar skogens kolsänka. Därigenom 
har i praktiken kolsänkan i svenskt skogsbruk 
inte påverkat våra åtaganden, varken inom 
Kyotoprotokollet eller på nationell nivå. 

Skogsbruket kan komma att spela en större 
roll för Sveriges möjligheter att uppnå nationella 
klimatmål i framtiden. Skogens roll som produ-
cent av bioenergi kommer fortsatt vara central 
för att nå målen. Dessutom ska ett eventuellt 

inkluderande av skogens kolsänka i riksdagens 
klimatpolitiska mål för 2020 (Riksdagens pro-
tokoll 2008/09:133) utredas i ljuset av interna-
tionella och EU-interna regelverk.

Riksdagens långsiktiga vision att Sverige 
inte ska ha några klimatutsläpp 2050 (Riks-
dagens protokoll 2008/09:133) diskuteras just 
nu under ledning av Sveriges miljöminister 
inom ramen för den så kallade Färdplan 2050 
där Naturvårdsverket har i uppdrag att ta fram 
underlag inför den fortsatta beredningen. Även 
där anges skogsbruket som en viktig sektor som 
kan bidra genom att ersätta fossila material 
och energi med förnybara skogsprodukter och 
skogsenergi och genom dess kolsänka. Under 
det senaste decenniet har tillväxten i biobräns-

Just utslagen bokskog. Foto. Gustaf Egnell.
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lemarknaden varit mycket stark och idag utgör 
biobränsle, främst skogsenergi, nära 1/3 av den 
svenska energitillförseln (figur 6.2).

I den statliga utredningen Mervärdesskog 
(SOU 2006:81) lyfts klimatfrågan på ett tyd-
ligt sätt: ”... skogsbruket har en avgörande roll när 
det gäller att minska det svenska beroendet av olja 
och därigenom även utsläppen av växthusgaser”. 
Samtidigt poängteras de kunskapsluckor som 
finns. Det råder delade meningar om hur sko-
gen bäst bidrar i klimatarbetet. Diskussionen 
har rört frågor om man ska spara tillväxt i sko-
gen för att binda koldioxid, eller om man ska 
avverka och använda skogsprodukter för att 
ersätta fossila bränslen och material. Vidare 
har hållbarhetsfrågor i samband med ökat bio-

massauttag diskuterats, liksom om olika former 
av kontinuitetsskogsbruk är att föredra ur kli-
matsynpunkt framför trakthyggesbruk (KSLA 
2010).

I propositionen En skogspolitik i takt med 
tiden (Anon 2008) framhåller regeringen att 
skogpolitiken i högre utsträckning bör beakta 
framtida klimatförändringar och att det in-
begriper såväl skogens kapacitet att bidra till 
minskade utsläpp av koldioxid som behovet av 
att skogsbruket anpassas till framtida klimat-
förändringar. Skogsstyrelsen verkar i linje med 
detta för användandet av skogsbränsle: ”Skogen 
har en betydelsefull roll som en förnybar resurs i 
ett kretsloppsanpassat samhälle med låg klimatpå-
verkan. Bränslen från den svenska skogen är för-

Figur 6.2. Sveriges totala energitillförsel 1970–2010 (TWh). Källa: SCB, Energimyndigheten.
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Om vi går mot ett väsentligt förändrat 
klimat kommer det också att påverka biolo-
gisk mångfald och skogens ekosystemtjänster, 
samtidigt som viktiga samhällsfunktioner kan 
påverkas. Detta visas inte minst i Klimat- och 
sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och 
samhällets stora kostnader vid en medeltempe-
raturökning på 5 grader skattades till mellan 
5 och 20 % av den globala bruttonationalpro-
dukten i den uppmärksammade Sternrapporten 
(Stern 2007).

nybara och bidrar över en livscykel minimalt till 
växthuseffekten” (Anon 2008). Samtidigt beto-
nas betydelsen att brukandet ska vara hållbart.

Klimatmålet har onekligen kommit in som 
ett viktigt miljömål i politiken, nationellt lika-
väl som internationellt. Diskussionen om hur 
skogen ska brukas för att göra bäst klimatnytta 
har därmed inneburit en ny dimension att ta 
hänsyn till i diskussionen om hur man klokast 
balanserar skogens produktions- och miljövär-
den. Att kolbindningen i skog är betydelsefull 
för landets kolbalans förstår man om de årliga 
koldioxidutsläppen ställs mot den koldioxid 
som binds i våra skogar (figur 6.3). 

Figur 6.3. Rapporterade totala utsläpp av koldioxid i Sverige (exklusive internationell sjöfart) och koldioxidupptag i all skog 
(28 miljoner hektar) 1990–2009, miljoner ton. Källa: Karltun m fl (2011).
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Kulturmiljöer	har	haft	lagligt	skydd	sedan	lång	
tid.	 Redan	 år	 1666	 stiftades	 i	 Sverige	 världens	
äldsta	kulturminneslag	(Placat	och	Påbudh	Om	
Gamble	Monumenter	och	Antiquiteter).	Skyddet	
omfattade	 alla	 fornlämningar	 på	 krono-	 och	
skattejord.

Den första ”moderna lagen” om fornminnen 
antogs 1942 (Anon 1942) där ”alla fornminnen 
var ställda under lagens hägn” och varje forn-
lämning hade rätt till ett skyddsområde. År 
1988 sammanfördes alla antikvariska skyddsin-
strument till en kulturminneslag (Anon 1988).

Skogsvårdslagen kom att omfatta kultur-
miljövården först 1987. I 1975 års lag omnämns 
emellertid att speciell aktsamhet ska tas till sti-
gar som har ett kulturhistoriskt intresse samt 
att vårdträd, fruktträd, bär- och prydnadsbus-
kar bör sparas. I 1987 års lag var kulturmiljö-
vårdens intressen jämställda med naturvården. 
Den hade då ett starkare lagskydd än vad den 
kom att få i 1994 års skogsvårdslag, eftersom 
hänsynsparagrafens formulering om att hänsyn 
i första hand ska tas till rödlistade arter då in-
fördes.

Från år 1987 ställdes krav på återställande 
om avverkningsavfall täckte en kulturlämning 
samt att körskador på kulturlämningar skulle 
åtgärdas, krav som försvann i 1994 års lag. Det 
som kvarstod 1994 var krav på att återställa vär-
defulla kulturmiljöer om skada uppstått samt 
att stigar ska rensas från avverkningsrester och 
lagas när det behövs för framkomligheten.

Vid Skogsstyrelsens översyn av föreskrifter 
till skogsvårdslagens 30 § åren 2010–2011 gjor-
des flera förändringar när det gäller hänsynen 

till kulturmiljövärden. De största förändringar-
na är att värdefulla kulturmiljöer har bytt namn 
till kulturmiljöer och kulturlämningar. Vidare 
togs råden om lämnandet av träd i hägnader, 
stenmurar och rösen bort.

Parallellt med förändringen av skogsvårds-
lagen 1994 genomfördes stora satsningar på 
utbildning, information och inventering inom 
Skogsstyrelsen. Kampanjen Kulturmiljövård i 
skogen hade en klart positiv inverkan på kun-
skapsläget och förståelsen för skyddet av kul-
turarvet. Projektet ”Skog och Historia” som 
genomfördes i stort sett i samtliga län i Sverige 
under åren 1995–2008 resulterade i ca 200 000 
nyregistrerade forn- och kulturlämningar.

Historiskt sett finns inga data med avseende 
på hänsynen till forn- och kulturlämningar i 
samband med skogliga åtgärder. Dock bör pro-
blemen inte ha varit lika omfattande eftersom 
vi har fog för att tro att skador började uppstå 
i samband med införandet av trakthyggesbruk, 
skogsmaskiner och maskinell markberedning. 
De tidigare avverkningsformerna med manuell 
fällning och uttransporter med häst och tim-
merdoning bör ha haft minimal negativ inver-
kan på forn- och kulturlämningar.

Den första skadeinventeringen av fasta 
fornlämningar i skogen genomfördes 1999 som 
ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet 
och Skogsstyrelsen. Inventeringen visade på 
att omfattande skador uppstått i samband med 
skogsbruksåtgärder och då främst på grund av 
markberedning. Inventeringen från 1999 följ-
des upp av en ny rikstäckande skadeinventering 
2006 som visade på liknande siffror som den 
från 1999.

7. Skogens kulturmiljövärden
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Skogsstyrelsen följer numera systematiskt 
upp påverkan på kulturmiljöer vid föryng-
ringsavverkning och föryngringsåtgärder. Vid 
inventeringen 2008–2011 (gäller avverkningar 
2004/05–2007/08) visade sig att ungefär två 
av fem kulturmiljöer utsatts för negativ på-
verkan (Eriksson m fl 2012). Från och med 

2012 genomför Skogsstyrelsen årligen en 
hänsynsinventering av kända och registrerade 
forn- och kulturlämningar tre år efter avverk-
ning, ca 400 avverkningar inventeras och be-
döms. Inventeringen sker i samarbete med 
Riksantikvarieämbetet.

Kalkugn som använts för bränning av kalksten till kalk. Fastigheten Kratten, Gästrikland. Foto: Cecilia Ulfhielm.



46	 	 	 	 Kungl.	Skogs-	och	Lantbruksakademiens	TIDSKRIFT	nr	8		2012

Ett	ansvarsfullt	skogsbruk	innebär	att	skogsbru-
ket	bedrivs	med	hänsyn	till	ekologiska,	ekono-
miska	och	sociala	värden.	Med	skogens	sociala	
värden	avses	här	dess	värden	för	rekreation,	fri-
luftsliv	och	annan	utomhusvistelse,	dess	värden	
för	 andra	 allmänna	 intressen	 samt	 värden	 för	
sysselsättning.	

Begreppet skogens sociala värden har ingen en-
tydig definition, men KSLA:s skogsskötsel-
kommitté har i detta sammanhang valt att i 
begreppet lägga in den sociala dimensionen av 
hållbarhetsbegreppet, skogens värde för andra 
allmänna intressen samt dess värde för jakt, 
fiske och annan rekreation och friluftsliv.

8.1 Sysselsättning
Skogsnäringen är av stor betydelse för syssel-
sättningen i Sverige. Under 2011 var ca 95 000 
människor, 15 600 kvinnor och 79 400 män, 
direkt sysselsatta inom skogsbruket och skogs-
industrin (Skogsstatistik årsbok 2012). Om 
man dessutom räknar in sysselsättningen som 
mer indirekt rör skogsnäringen i form av kring-
tjänster och service blir siffran ca 170 000 årsar-
beten. Skogsnäringen är precis som många and-
ra branscher påverkad konjunktursvängningar 
och den ekonomiska krisen under 2012 har lett 
till varsel och uppsägningar.

8.2 Rennäringen som allmänt intresse
Att ta hänsyn till samerna som ursprungs-
folk och rennäringen är en del av den so-

ciala dimensionen av hållbarhetsbegreppet. 
Skogsvårdslagen innehåller bestämmelser om 
hänsyn som skogsbruket ska ta till rennäringen 
som allmänt intresse och som enskilt intresse 
för en viss sameby. Det allmänna och det en-
skilda intresset sammanfaller ofta och det är i 
praktiken svårt att avgöra vad som är att hän-
föra till det ena eller det andra.

8.3 Friluftsliv och rekreation
År 1975 infördes krav i skogsvårdslagen som 
innebar detaljerade anvisningar för vilken hän-
syn som skulle tas till rekreationsintressen och 
närboendes trevnad i samband med avverkning 
(Anon 1974). Skrivningar av det slaget har suc-
cessivt blivit mindre detaljerade och mer över-
gripande. Hänsyn för bevarande av biologisk 
mångfald har fått en allt mer framträdande 
plats, delvis på bekostnad av hänsyn till sociala 
värden (Anon 2002).

Allemansrätten
Skogen och skogslandskapet är tillgänglig för 
alla genom allemansrätten. Det innebär att det 
finns stora möjligheter för alla människor att 
bedriva rekreation och friluftsliv, till exempel 
plocka bär och svamp eller bara promenera. 
Ansvarsdelen i allemansrätten kan sammanfat-
tas med att man inte får störa och inte förstöra. En 
verksamhets inriktning och omfattning avgör 
om den ryms inom allemansrättens ramar. Det 
finns annan lagstiftning som begränsar och av-
gränsar allemansrätten. Brottsbalken (t ex ska-
degörelse och hemfridsbrott), miljöbalken (t ex 

8. Skogens sociala värden
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För många är skogens sociala värden viktiga. Foto: Gustaf Egnell.

nedskräpning och fridlysta växter), terrängkör-
ningslagen, jakt- och fiskelagstiftning, lag om 
tillsyn av hundar och katter, med mera. Å and-
ra sida är det inte tillåtet för en markägare att 
sätta upp förbudsskyltar för vistelse i uppväxt 
skog eller begränsa framkomlighet vid stränder 
i strid med gällande regler.

Många markägare skapar möjligheter för 
allmänheten att vistas i skogen genom att i 
normalfallet hålla sina skogsbilvägar öppna för 
motortrafik.

Tätortsnära	skogar
Potentialen för rekreation och friluftsliv kan 
både bevaras och utvecklas genom ett anpas-
sat skogsbruk, framför allt i tätortsnära skog. 
Här har kommunerna ett stort ansvar. Vissa 
skötselåtgärder kan förbättra skogens kvalitet 
för besökaren, till exempel en lämpligt utförd 
gallring som ökar både sikt och framkomlighet 
i beståndet, medan andra åtgärder kan minska 
värdet för rekreation och friluftsliv. Exempel på 
anpassningar av skogsskötseln som kan bidra 
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met ”Friluftsliv i förändring” studeras frilufts-
liv och naturbaserad turism i Sverige och där 
samlas mycket kunskap av betydelse för bland 
annat bedömning av människors friluftsvanor. 
Det råder dock brist på sammanställningar som 
är operativt användbara när det gäller männis-
kors friluftsvanor och vad som ger positiva upp-
levelsevärden.

till en mer attraktiv skogsmiljö kan vara att 
skapa en mer varierad beståndsstruktur genom 
att vid röjning och gallring gynna flera träd-
slag, skapa varierande täthet eller skiktning i 
ett bestånd.

Forskning
Det sker en hel del forskning inom området 
skog och rekreation. Inom forskningsprogram-

Jakt värderas högt av många – 
viltförvaltning utgör därför en 
viktig del i brukandet av skogen. 
Foto: fotoakuten.se.
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Det	är	dags	att	utvärdera	den	svenska	modellen	för	brukande	av	skog!	Detta	är	huvud-
slutsatsen	av	det	arbete	som	nu	färdigställts	av	KSLA:s	skogsskötselkommitté.	Under	de	
senaste	åren	har	det	förts	en	intensiv	diskussion	om	den	”svenska	skogsbruksmodellen”.	
I	debatten	framförs	både	synpunkter	om	att	den	inte	fungerar	och	att	den	fungerar	väl.	
Då	frågan	är	central	inom	svensk	skogs-	och	miljöpolitik	var	det	naturligt	att	KSLA:s	skogs-
skötselkommitté	intresserade	sig	för	frågan.

Uttrycket	”den svenska modellen”	började	användas	i	samband	med	1993	års	skogspolitiska	
beslut,	som	innebar	en	avreglering	jämfört	med	det	tidigare	detaljerade	regelverk	och	
ledorden	blev	nu	”frihet under ansvar”.	Den	nya	politiken	kännetecknades	av	två	jämställda	
mål,	ett	produktionsmål	och	ett	miljömål.	Kommittén	ger	ett	förslag	på	en	definition	av	
”den svenska modellen för brukande av skog”.	”Brukande”	inbegriper	enligt	vår	definition	all	
användning	av	den	skogliga	resursen,	dvs	skogsbruk,	naturvård,	rekreation,	viltförvaltning,	
med	mera.

Under	de	två	sista	decennierna	har	miljöhänsyn	och	biologiska	mångfaldsfrågor	kommit	i	
fokus.	Men,	har	modellen	lyckats	säkra	skogens	biologiska	mångfald	och	genetiska	varia-
tion?	Produktionsmålet	har,	jämfört	med	perioden	före	1993,	kommit	i	skymundan	och	det	
är	därför	inte	säkert	att	det	under	de	senaste	20	åren	uppfyllts.		Det	är	dessutom	tveksamt	
om	modellen	har	klarat	att	inkludera	skogens	och	skogsbrukets	roll	i	arbetet	med	att	mot-
verka	den	pågående	klimatförändringen	och	skogens	sociala	värden.

Speciella	svårigheter	vid	en	utvärdering	lyfts	fram,	såsom	brist	på	uppföljningsbara	mål	
och	tillgången	på	bra	data.	En	utvärdering	försvåras	också	av	det	faktum	att	modellen	
endast	varit	i	drift	under	knappt	två	decennier,	vilket	är	en	kort	tid	i	skogliga	sammanhang,	
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Kungl.	 Skogs-	 och	 Lantbruksakademien	 (KSLA)	 är	 en	
mötesplats	 för	den	gröna	sektorn.	Akademien	är	en	 fri	
och	oberoende	nätverksorganisation	som	arbetar	med	
frågor	om	jordbruk,	trädgårdsbruk,	livsmedel,	skog	och	
skogsprodukter,	 fiske,	 jakt	 och	 vattenbruk,	 miljö	 och		
naturresurser	samt	skogs-	och	lantbrukshistoria.	Vi	arbe-
tar	med	frågor	som	berör	alla	och	som	intresserar	många!


