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Vad vet vi om tillståndet för biologisk 

mångfald i skog generellt (Sverige)? 

Fördjupad utvärdering av miljömålen okt 2015, NV och SKS 

(NV rapport 6666) 

 

Levande skogar: målet bedöms inte nås 

* Brist på arealer gammal skog med skogskontinuitet… 

* Hänsynskrävande biotoper o vattendrag skadas…. 

* Brist på flerskiktade skogar… 

* Brist på tillgång på död ved i olika kvaliteter o miljöer…. 

* Bristande hänsyn i dagen skogsbruk leder till ytterligare        

fragmentering….. 
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Politiskt fastlagda mål  

• EU: fågel- och art- och habitatdirektivet  

• EU:s Biodiversitety strategy, headline target: Halting the 

loss of biodiversity and the degradation of ecosystem 

services in the EU by 2020 and restoring them in so far as 

feasible, while stepping up the EU contribution to averting 

global biodiversity loss 

• Miljökvalitetsmålet Levande skogar: ”Skogens och 

skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras…” 
Regeringens preciseringar (Ds 2012:23), ett exempel: 

- naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har 

gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan 

populationer 
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Samhällets åtgärder 

- Nationellt regelverk, inkl. införlivning av EU-regler: 

Miljöbalken, artskyddsförordningen, skogsvårdslagen 

- Tillämpning av bestämmelserna 

- Internationellt samarbete – varje lands ansvar! 

 

Regeringens skrivelse till riksdagen 2001/02:173: 

Regeringens bedömning” (i ruta): 

”Sverige har ett ansvar för biologisk mångfald i Sverige; 

för de arter och bestånd av arter som hör hemma i vårt 

land” 
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Artbevarande – i gränssnittet 

Biologi 

Tillämpning av 

regelverket 

(myndigheter o 

verksamhetsutövare) 

Politiken: 

Lagstiftande makt (EU 

och riksdagen)  

Verkställande makt 

(regeringen och dess 

myndigheter) 

Gräns- 

snitt 

Domstolar 

(dömande 

makt) 
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Biologi – vad är relevant i artbevarandet? 

- Vi hanterar (meta-) populationer! 

- Reproduktions- och spridningsbiologi 

- Regionala utdöendeprocesser 

- Stor dynamik – variation över rum och tid. Landskap 

- Ställer krav på kunskapsunderlag 

- Ställer krav på kunskap hos  

verksamhetsutövaren 
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Slutsatser: 

- Ekosystemen byggs upp av arter  

- Varje land har ett eget ansvar, inom dess jurisdiktion 

- Statsmakternas - inklusive EU:s - mål är tydliga 

- Kombination av styrmedel. Regelverk är en omistlig del 

- Svag tradition – stora möjligheter till en  

förbättrad tillämpning 

- Skogsbruket sitter till stor del på lösningen 

- ”Mångfalden är alltså inte bara önskvärd, den är 

nödvändig” (Kerstin Ekman, Herrarna i skogen 2007) 



Tack! 

www.naturskyddsforeningen.se 
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